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رية كان دو -."م١٩١٨ – ١٩١٧معارك معان وجوارها في الثورة العربية الكبرى "، تفالي الخاهللاا عطد حمم ،بطيالخر هيز امطس

 .١٠٥ – ٨٨. ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعوناألوالثاني العدد  -عشرةالحادية السنة  -التاريخية.

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
فـي سـماء بـن علـي  الحسـينرصاصة الشريف ال شك أن 

 ،)م١٩١٦حزيــران  ١٠ه/ ١٣٣٤شــعبان  ٩(يــوم الســبت مكــة 

كانـت صـرخة  وإنمـافي الهـواء،  أطلقتمجرد رصاصة لم تكن 

ــة  ــر األقطــار العربيــة اآلســيوية مــن التبعي ــة هــدفها تحري مدوي

 وحفظ الدين اإلسالمي، وتمكين العرب من للدولة العثمانية،

بناء الدولة العربية الكبرى التي فقدوها منذ زهاء أربعة قرون، 

ويتجلى ذلك من خالل قـول الشـريف الحسـين بـن علـي "نحـن 

نحــارب مــن أجــل غــايتين شــريفتين حفــظ الــدين وحريــة العــرب 

وتطلع الشريف الحسين إلى أن تبدأ الثورة في مكـة  )١(.عامة"

يطانيـا وفرنسـا) ودمشق بآن واحد، مع نزول قوات الحلفـاء (بر

من جهة البحر المتوسط، ليتم بذلك حصـر األتـراك بـين فكـي 

كماشة، غير أن الظـروف حالـت دون ذلـك فقـد امتنـع الحلفـاء 

ــبطش  ــزال قــواتهم فــي بــالد الشــام، وأدت سياســة ال عــن إن

 -١٩١٤واإلرهاب التي انتهجها حاكم سوريا أحمد جمـال باشـا (

، لكن ذلك لم يهن من )٢(م) من تعذر نشوب الثورة فيها١٩١٦

عزيمــة الشــريف الحســين فــأعلن ثورتــه مــن مكــة إيــذاًنا بنهايــة 

الليل الطويل، لتبدأ بذلك أحداث الثورة العربية الكبرى، والتـي 

تعتبر بحق نقطة تحول وانعطاف في تاريخ العرب الحديث، نتج 

 عن قيامها بعث الثقة واألمل في نفوس العرب جميًعا. 

 

   

 

 

  أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

  البلقاء التطبيقية جامعة- كلية معان الجامعية
  المملكة األردنية الهاشمية

   
 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 معارك معان وجوارها يف الثورة العربية الكربى

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –واألربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٨٩

 

 

 

عربية التـي حملـت لـواء الثـورة مـن ثالثـة وتألفت القوات ال

جيــوش أوكلــت مهمــة قيادتهــا إلــى أبنــاء الشــريف الحســين، 

وهي: الجيش الجنوبي بقيادة األمير علي، والجـيش الشـرقي 

بقيـــادة األميـــر عبداللـــه، والجـــيش الشـــمالي بقيـــادة األميـــر 

فيصــل، وتنفيــًذا للتعليمــات العليــا بــأن ينتشــر ضــغط العــرب 

ى طول الخط الحديدي، جاء تقدم جيش األمير على األتراك عل

كانون  ٢٤فيصل نحو الشمال فاستولى على مدينة الوجه في 

م، ومنهـا ١٩١٧تمـوز  ٦م، ثم احتـل العقبـة فـي ١٩١٧الثاني 

. ولما كانت األراضي األردنية المفتاح )٣(أخذ يضيق على معان

لبلوغ قوات الثـورة إلـى دمشـق، فقـد شـهد مسـرح العمليـات 

ني العديد من المعارك مع األتراك طوال ستة عشر شـهًرا األرد

 –م ١٩١٨م وحتــى نهايــة أيلــول ١٩١٧ابتــداًء مــن حزيــران  –

سطر خاللها أبناء شرقي األردن أروع صور البسـالة واإلقـدام، 

وقـــدموا فيهـــا تضـــحيات جســـيمة، ويمكـــن تفســـير انضـــواء 

ـــين،  ـــة الشـــريف الحس ـــاء األردن تحـــت راي ـــن أبن ـــرين م الكثي

رعتهم لاللتحــاق فــي ركــب ثورتــه العربيــة، للعديــد مــن ومســا

 العوامل، أهمها:

. شعور األهالي في المنطقة بوطأة األتراك الذين أثقلوا ١

 كاهل السكان بالضرائب.

. فرض الحكومة العثمانية قانون الخدمة العسكرية اإلجباري ٢

 على أهالي شرقي األردن.

ة شديدتين مع . تعامل الحكومة العثمانية بقسوة ووحشي٣

م، األمر ١٩١٠م، وتمرد الكرك ١٩٠٥تمرد الشوبك عام 

الذي أثر في نفوس األهالي ودفعهم لالنضواء تحت لواء 

 .)٤(الثورة

. الحاق األتراك أضراًرا كبيرة بالثروة الحرجية في األردن ٤

والتي استعملوها وقوًدا لقاطرات سكة الحديد، فقد 

م، خًطا فرعًيا لسكة ١٩١٤أنشأت الحكومة التركية عام 

إلى الشوبك ليسهل نقل  )٥(الحديد من محطة عنيزة

بعربات القطار، ولم تكتف  )٦(الحطب من غابة الهيشة

بذلك بل فرضت السخرة على األهالي لقطع األشجار 

 .)٧(ونقلها

 

ومــع أن العمليــات العســكرية التــي نفــذتها جيــوش الثــورة 

على المسرح األردني، شملت كافة األراضي األردنيـة تقريًبـا، 

إلــى أن مــا شــهدته معــان وجوارهــا مــن معــارك شــكل الحلقــة 

 األطول واألهم في مجرى تلك المعارك، وذلك لعدة أسباب: 

حلقة . تمسك األتراك بمعان نظًرا لموقعها االستراتيجي ك١

وصل ما بين القوات التركية في المدينة المنورة 

 ودمشق.

. اتساع رقعة العمليات العسكرية ضمن محور معان، والتي ٢

امتدت من رأس النقب جنوًبا وحتى عنيزة شماًال، ومن 

 –وادي موسى  – )٨(المدورة شرًقا حتى خط دالغة

 الشوبك غرًبا.

معان وحولها،  . انتشار القالع ومحطات سكة الحديد داخل٣

األمر الذي منح األتراك أفضلية من حيث التحصين 

 والتموين.

. تضـارب موقف أهالي منطقة معــــان من الثورة، ففي ٤

 الوقت الذي لبت فيه قبــــائل محيط معـــــان من

نداء  )١٢(والشوابكة )١١(واللياثنة )١٠(والنعيمات )٩(الحويطات 

قصبة) موقًفا الثورة، وقف أهالي مدينة معان (ال

مناهًضا للثورة ومؤيًدا لألتراك، األمر الذي أطال صمود 

مدينة معان بشكل مغاير تماًما لحال المدن األردنية 

 األخرى.

 

من هنا جاء اختيـار محـور معـارك معـان فـي الثـورة العربيـة 

الكبرى موضوًعا للبحث، وذلك لعـدم أفـراد دراسـة متخصصـة 

احـث، ثـم إن الدراسـات التـي تتناول الموضوع على حد علم الب

عرضـت  –وهي كثيرة  –عالجت موضوع الثورة العربية الكبرى 

ــامل  ــرض ش ــمن ع ــر، أو ض ــكل مختص ــا بش ــان إم ــارك مع لمع

ــة دون أفــراد دراســة مســتقلة بمعــارك  ــات الثــورة العربي لمجري

معان، وهي على الرغم من أهميتها وقيمتهـا العلميـة للقـارئ 

ادة متسلســلة مترابطــة ألحــداث والباحــث، إال أنهــا ال تــوفر مــ

وجزيئات الموضـوع. وفيمـا يلـي عـرض شـامل لكافـة المعـارك 

التي شهدتها معان والمناطق المجـاورة لهـا، وفًقـا للتسلسـل 

ــالق  ــذ انط ــا من ــارك ومجرياته ــوع المع ــاني لوق ــي والمك الزمن

 الثورة وحتى انسحاب القوات التركية منها.

 أوًال: معارك معان األوىل
 )١٤(وأبو اللسن )١٣(معركة غدير الحاج -١/١

بعــد أن اســتولى الجــيش الشــمالي بقيــادة األميــر فيصــل 

م، أخذ األميـر فيصـل ١٩١٧على مدينة الوجه في كانون ثاني 

التــي تقطــن فــي أطــراف بــالد يكاتــب زعمــاء قبائــل الشــمال 

هم علـى القيـام ث) يح)١٥(الحويطات والرولة وبني صخرالشام (

ضـهم لندائـه، ووفـدوا علـى األتراك، وقد اسـتجاب بعفي وجه 

 )١٦(عـوده أبـو تايـه هـؤالء الوافـدين ره في الوجه، وكـان أبـرزمق

حــوالي معــان، يســكنون الــذين كــانوا  هشــيخ حويطــات التوايهــ
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 )١٧(لـورنس، ويصـور لنـا افرح األمير فيصل بقدومـه كثيـرً  وقد

ا خـادم دخـل علينـ": لقاء األول بين فيصل وعوده بقولـهحمية ال

ذنه ببضـع كلمـات فشـاهدت وجهـه يتـألق أاألمير وهمس في 

ضـر عـوده.. فصـحت : لقـد حا فرًحا وسروًرا، وبادرني قائًال أثره

 .)١٨(: حضر عوده ؟؟!!"مغتبًطا وسائًال 

ونظًرا لما لمسه األمير فيصل مـن لهفـة شـديدة مـن قبـل 

عوده أبو تايه بتوسيع عمليات الثورة نحـو الشـمال، قـرر إرسـال 

وعــوده أبــو  )١٩(حملــة صــغيرة برئاســة الشــريف ناصــر بــن علــي

ـــوريين  ـــاء الس ـــن الزعم ـــان م ـــة اثن ـــذه الحمل ـــق ه ـــه، وراف تاي

المعــروفين وهــم: نســيب البكــري (وهــو مــدني مــن عائلــة 

مرموقة وعضو جمعيـة الفتـاة)، والثـاني القائـد زكـي الـدروبي 

 (ضــابط ســابق فــي الجــيش العثمــاني)، ورافــق الحملــة أيًضــا

، وأوكــل األميــر )٢٠(اعتبــاره خبيــًرا فــي زرع المتفجــراتب لــورنس

فيصـل للحملــة مهــام عديــدة أهمهــا: نــزع الضــغائن بــين قبائــل 

الشــام حضــر وبــدو ودعــوتهم لالنضــمام إلــى الثــورة، وإزعــاج 

الترك من خالل القيـام بمناوشـات اسـتطالعية علـى الجسـور 

 .)٢١(والمحطات، فضًال عن الدعاية للثورة وجمع المتطوعين

أيـار غـادر رجـال الحملـة ومعهـم بعـض البنـادق  ٩وفي يوم 

ألــف  ٢٠لتوزيعهــا هــدايا علــى شــيوخ القبائــل الســتمالتهم، و

ليــره ذهبيــة لكــي ينفــق منهــا علــى مــا يســتجد مــن عمليــات، 

، )٢٢(فــرًدا مــن متطــوعي البــدو كحــرس ٣٥ويســير بــرفقتهم 

واتجهت الحملة شماًال ثم انحرفت شرًقا تقطـع الصـحراء حتـى 

لت وادي الســـرحان بعـــد مســـير عشـــرين يوًمـــا، فاتصـــل وصـــ

الشـــريف ناصـــر وعـــوده بقبائـــل تلـــك األنحـــاء وتمكنـــا خـــالل 

متطــوع مــن قبائــل  ٥٠٠أســبوعين مــن تجنيــد مــا يقــرب مــن 

الرولــة والحويطـــات علــى رأســـهم شـــيخ قبيلــة الرولـــة نـــوري 

ــدروز )٢٣(الشــعالن ــل ال ــى جب ــيب البكــري إل ، بينمــا ذهــب نس

ة، أمــا لــورنس فيقــال أنــه بلــغ دمشــق لكســب تأييــدهم للثــور

وطلــب منــه تشــجيع العــرب  )٢٤(والتقــى بالقائــد رضــا الركــابي

 للقيام في وجه األتراك.

حزيــران عــاد لــورنس إلــى وادي الســرحان  ١٨وفــي يــوم 

ليجتمــع بالشــريف ناصــر وعــوده أبــو تايــه، وفــي اليــوم التــالي 

مقاتــل  ٥٠٠انطلقــت الحملــة كلهــا والتــي أصــبحت أكثــر مــن 

حزيران، وهنـاك تقـرر أن  ٢٨فبلغتها يوم  )٢٥(زحف نحو الجفربال

، كــي )٢٦(يسـير بعـض رجـال الحملـة لمضـارب عشـيرة الدمانيـة

يتعاونوا معهـم لإلغـارة علـى مخفـر "الفويلـة" الواقـع بـين أبـو 

اللسن ورأس النقب، ويبدو أن رجال الدمانيـة أرادوا أن يسـجلوا 

ــوم  ــارة ي ــاموا باإلغ ــة، فق ــهم البطول ــى  ٣٠ألنفس ــران عل حزي

المخفــر قبـــل وصــول رجـــال الحملــة، ممـــا مكــن األتـــراك مـــن 

ـــال  ـــى الجب ـــة إل ـــاتلي الدماني ـــحب مق ـــذ انس ـــدهم، وعندئ ص

ــراك بمهاجمــة مضــارب العشــيرة  المجــاورة، فقــام الجنــود األت

وقتلوا رجل عجوز وست نساء وسبعة أطفال، فما أن وصل خبر 

ا فانقضـوا هذه المذبحة لرجال الدمانية حتى استشـاطوا غضـبً 

وبمجــرد  )٢٧(علــى األتــراك المهــاجمين وفتكــوا بهــم جميًعــا.

وصول أنباء أحـداث الفويلـة والدمانيـة للحملـة الرئيسـية، حتـى 

ــه باتجــاه محطــة "غــدير  ــو تاي ــادة عــوده أب شــدت مطاياهــا بقي

تموز، وعلى الفور قـام رجـال  ١الحاج"، فوصلتها بعد ظهر يوم 

سـور القائمـة هنـاك، ثـم الحملة بنسف الخط الحديـدي مـع الج

خاضت الحملة اشتباًكا سريًعا مع حامية المحطة، اجبروا خاللها 

الجنود األتراك على الهرب مـن سـاحة القتـال بعـد أن كبـدوهم 

 .)٢٨(بعض القتلى

وهكذا كانت معركة "غدير الحاج" أول معـارك الثـورة علـى 

ة األرض األردنية عامة، ومعان خاصة، حققت خاللها قوات الثور

ــد مــن النصــر  ــق لمزي نصــًرا ســريًعا، ممــا جعلهــا فاتحــة الطري

والتقــدم، وهــذا مــا كــان فــي اليــوم التــالي، إذ مــا أن وصــلت 

لقوات الثورة أنباء وصول كتيبة تركية قادمة من معـان لتعزيـز 

حامية أبو اللسن، حتى تحرك عوده أبو تايه ورجال حملته يغذون 

على عين أبو اللسن حيث  السير غرًبا تجاه جبال الشراة المطلة

معسكر األتراك، وهناك اجتمعوا برجال قبيلة الدمانيـة بزعامـة 

شــيخهم قاســم أبــو دميــك والــذين كــانوا ينتظــرون وصــولهم 

على أحر من الجمر، وعلى الفور قـاموا بإعـادة ترتيـب أنفسـهم 

هـذا فـي الوقـت الـذي قامـت فيـه  وتوزيع المهام فيما بيـنهم،

ع خطوط الهـاتف والتلغـراف الموصـلة بعض قوات الخيالة بقط

ــوم  ــاكر مــن ي ــى معــان، وفــي الصــباح الب م، ١٩١٧تمــوز  ٢إل

بادرت قوات الثورة بالهجوم علـى الحاميـة التركيـة، فـرد التـرك 

 .)٢٩(على الهجوم بالمدافع الجبلية

واستمر تبادل النـار بـين الطـرفين إلـى مـا بعـد ظهـر ذلـك 

رك فــي تلــك اللحظــات اليــوم، ويبــدو أن عــوده أبــو تايــه قــد أد

خطورة بقـاء األتـراك فـي مـواقعهم ألن ذلـك مـن شـأنه قطـع 

الطريـق علــى الحملـة مــع العقبـة وإحبــاط جميـع نجاحاتهــا، ممــا 

دفعه ذلك إلى الصعود لتـل مرتفـع فنـادى رجالـه حتـى تجمعـوا 

حولــه، ثــم صــرخ فــيهم بصــوته الجهــوري لتحريــك النخــوة فــي 

ل الجـارف فـي هجـوم نفوسهم، فانطلقوا علـى الفـور كالسـي

مزدوج على مواقع األتراك، حيـث قـام الخيالـة يتقـدمهم عـوده 

بنفسه بالهجوم من ناحيـة، فـي حـين قامـت الهجانـة وعـددهم 

وكان لورنس فيهم بالهجوم من الجهة المقابلة، وسرعان  ٤٠٠

ما أسـفرت المعركـة عـن هزيمـة األتـراك بعـد أن سـقط مـنهم 

 )٣٠(أسير. ١٦٠قتيل ونحو  ٣٠٠زهاء 
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وهكذا انتهت المعركة الثانيـة علـى األرض األردنيـة بنصـر 

ــز الثقــة بنفــوس  ــر فــي تعزي مــؤزر، ممــا كــان لــذلك بعيــد األث

العــرب، وخاصــة رجــال باديــة معــان، إذ لــم تعــد مواجهــة القــوات 

النظامية جيدة التسليح يخيفهم، ولعل الفضل في ذلـك يعـود 

خـرج منهـا سـليًما إلى جسارة عوده أبو تايه الذي قاد المعركة و

ــت  ــات اخترق ــت رصاص ــت وأن س ــه قتل ــم أن فرس دون أذى رغ

ويبدو أن الشـريف ناصـر وعـوده أبـو  )٣١(ثيابه في عدة مواضع.

تايه لم يرغبوا في تفويت فرصة استغالل انتصـار أبـو اللسـن، 

فاسـتولوا عليهـا، ثـم  )٣٢(فأرسلوا بعض قـواتهم تجـاه المريغـة

جـرد أن بلغـت هـذه األنبـاء ، وبم)٣٣(استولوا على قريـة أوهيـدة

معــان أصــيب األتــراك باضــطراب كبيــر، وســارعوا إلــى طلــب 

النجــدات العســكرية اســتعداًدا لمجابهــة هــذا الخطــر الــذي بــات 

يهددهم، أمـا عـن الحملـة الرئيسـية فقـد سـارت تحـث الخطـى 

أن تكللـت ، بعـد )٣٤(جنوًبا نحـو العقبـة عـن طريـق رأس النقـب

 جميع عملياتها بالنجاح.

 تحرير دالغة ووادي موسى والشوبكمعارك -١/٢

م، باشـر الفريـق ١٩١٧تمـوز اكتمال تحرير العقبة في فور 

 ،جعفر العسكري الذي تولى قيادة الجيش النظامي الشمالي

بإعادة تنظـيم القـوات العربيـة التـي كانـت تتـألف مـن قـوتين 

بحلول شهر آب وقد استطاع العسكري  مية،نظامية وغير نظا

بجـيش الشـمال إلـى فـرقتين تضـم كـل منهـا لـوائين أن يصل 

هـذا إلـى جانـب ، وقوات العشـائرباإلضافة إلى لواء المدفعية، 

ـــــة ( ـــــات األجنبي ـــــةالفرنســـــية والبعث ـــــت  .)٣٥()اإلنجليزي وتم

 :على النحو التاليالتشكيالت للفرقتين العسكريتين 

قائدها العقيد حسن وفقي الدمشقي،  الفرقة األولى:

وتألفت من لوائين: األول لواء العقبة بقيادة الرئيس تحسين 

علي، والثاني لواء القويرة بقيادة الرئيس عبد اللطيف نوري 

 الحلبي.
قائدها الزعيم قاسم راجي، وتألفت من  الفرقة الثانية:

اني، لوائين: األول لواء القويرة بقيادة المقدم خالد السليم

والثاني اللواء الهاشمي (على أن يكون مقره وادي موسى) 

، كما الحق بهذه الفرقة لواء المدفعية )٣٦(بقيادة مولود مخلص

 )٣٧(بقيادة الرئيس جميل المدفعي.

وبعد أن أكمل جعفـر العسـكري تنظـيم القـوات، قـرر فـي 

ــر كــل مــن القــويرة ووادي موســى، وأســند ١٩١٧آب  م، تحري

رة للواء الثاني من الفرقـة األولـى، فـي حـين مهمة تحرير القوي

كلف اللواء الهاشمي من الفرقـة الثانيـة تحريـر وادي موسـى. 

وما يهمنا هنا تحرير وادي موسى، حيـث نهـض مولـود مخلـص 

في الحال لتنفيذ مهمته، فسار في نهاية آب بكتيبة مؤلفة من 

 الهجانــة والبغالــة ســالًكا طريــق وادي عربــة، وذلــك أن األتــراك

ــو  ــق رأس النقــب أب كــانوا قــد اســتعادوا الســيطرة علــى طري

اللســن، فاســتولى أوًال علــى بلــدة دالغــة التــي كانــت القــوات 

التركية قد احتلتها بعد اسـتيالء القـوات العربيـة علـى العقبـة، 

وتم ذلك دون أية مقاومة تذكر، ألن الحاميـة التركيـة الصـغيرة 

قوات العربية، ثم التي كانت في القرية انسحبت قبل وصول ال

 )٣٨(أن أهالي دالغة كانوا قد انحازوا لقوات الثورة.

ولم يكن أمام مولود مخلص أمام هذا النصر السريع الذي 

تحقق في دالغة إال أن تقدم تجاه وادي موسى، بعـد أن أبقـى 

حاميـــة عربيـــة فـــي دالغـــة بقيـــادة الضـــابط الســـوري راســـم 

ار البتــراء سردســت، واســتطاع مولــود مــن الوصــول إلــى آثــ

ــل  ــه، ومــا أن رأت قبائ القديمــة دون قتــال واتخــذ منهــا مركــًزا ل

اللياثنــة بزعامــة الشــيخ خليــل الحســنات وصــول طالئــع قــوات 

الثورة إلى بلدتهم حتى تشجعت هي األخرى للقيـام فـي وجـه 

األتــراك، فبــدأت باإلغــارة علــى صــفوف األتــراك الــذين كــانوا 

جحوا فـي االسـتيالء يتنقلون بين هضاب وادي موسى، وقد ن

ـــل حراســـها،  ـــدواب بعـــد قت ـــر مـــن المواشـــي وال ـــى الكثي عل

واستمرت الغارات على هذا النحو لعدة أسـابيع، وهـذا مـا جعـل 

ــوابهم ــزانهم وص ــدون ات ــواحي يفق ــك الن ــي تل ــراك ف ، )٣٩(األت

ويــذكر لــورنس أنــه تــم االتفــاق مــع ســالح الجــو اإلنجليــزي 

تزامًنــا مــع الهجــوم لتكثيــف الغــارات علــى معــان وأبــو اللســن 

العربي علـى وادي موسـى وذلـك إلشـغال األتـراك عمـا يجـري 

قنبلـة  ٢٣في الوادي، فالقت الطائرات اإلنجليزية خالل يومين 

. ولم يكـن )٤٠(قنبلة على الفويلة وأبو اللسن ٧٤على معان، و

لألتراك من سبيل أمام توالي هجمات القوات العربيـة وغـارات 

ـــة، إال  ـــادرت باالنســـحاب تجـــاه بســـطةالبـــدو واللياثن  )٤١(أن ب

والهيشــة، وبــذلك تــم لمولــود مخلــص وبكــل كفــاءة واقتــدار، 

تحرير وادي موسى في منتصف أيلول، لتصـبح وادي موسـى 

، ومنطلًقا للعمليات )٤٢(منذ هذا التاريخ مركًزا للواء الهاشمي

 المقبلة تجاه الشوبك. 

قواته وما أن انتهى مولود مخلص من إعادة ترتيب صفوف 

م، ١٩١٧فــي وادي موســى حتــى قــام فــي نهايــة شــهر أيلــول 

 ٢٠٠جنـدًيا نظامًيـا، إلـى جانـب  ١٣٠بتجريد حملـة مؤلفـة مـن 

، وشـنت الحملـة هجومهـا األول )٤٣(متطوع من قبائل المنطقة

على سـكة الحديـد الفرعـي بـين محطـة عنيـزة والهيشـة (غابـة 

 الشـــوبك)، التـــي كـــان األتـــراك ينقلـــون منهـــا الحطـــب كـــي

يستعملوه وقوًدا للقطارات، فنزعوا جانًبا من خط السكة، ثـم 

احتلـــت القـــوة بلـــدة الشـــوبك (نجـــل)، واستســـلمت حاميتهـــا 

الصــغيرة، ثــم كــرت القــوات العربيــة راجعــة وهاجمــت الســرية 
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من رجالها، لكن  ٢٠التركية المرابطة في غابة الهيشة وأسرت 

غلب عليها يبدو أن صعوبة المنطقة حالت دون تمكنهم من الت

كلًيا، وعندما وجد مولود مخلص أنـه ال جـدوى مـن القتـال فـي 

 .)٤٤(غابة ال يعرف مسالكها قرر االنسحاب إلى وادي موسى

وتشــير إحــدى الروايــات إلــى أنــه عنــدما وصــل خبــر احــتالل 

القوات العربية إلـى الشـوبك وغابـة الهيشـة أصـيبت القيـادات 

تـراك فـي أمـس الحاجـة التركية في أضنة بالهلع، وذلك ألن األ

محمد جمـال باشـا  للحصول على الحطب، فصدرت األوامر إلى

، له اقائد الفيلق الثامن التركي الذي كان يتخذ من معان مركزً 

بأن يحرر الهيشة مهما كلفه ذلك، فهاجمها جمـال باشـا بجميـع 

قواتــه، وبمســاندة ثــالث طــائرات، فــتمكن مــن إجــالء العــرب 

 المحاولة األولى لتحرير الشوبك. ، لتفشل بذلك)٤٥(عنها

 الثانية معركة وادي موسى -١/٣

أثــار اســتيالء الجــيش العربــي علــى وادي موســى حفيظــة 

ــد جمــال باشــا قائــد  ــيشمحم ، فقــرر فــي معــانالتركــي  الج

هميتها العسكرية، وجهز لهذه الغاية حملة مكونة ألاستردادها 

ـــة مـــن الشراكســـة  ـــة خيال ـــب مشـــاة، وكتيب ـــالث كتائ مـــن ث

وبعـــض ، وســـرية بغالـــة )٤٦(بقيـــادة ميـــرزا باشـــاالمتطـــوعين 

 ، أما القوات العربية المرابطـة فـي وادي)٤٧(المدافع والطائرات

 انظامًيـ اجنديً  ٣٥٠بقيادة مولود مخلص فكان قوامها  موسى

جانــة وبغالــة، ومــدفعين جبليــين وأربعــة مــدافع رشاشــة بــين ه

والبـدو سـكان وادي موسـى  اللياثنة قبائلن م امتطوًع  ٢٥٠و

 .)٤٩(ودالغة )٤٨(والطيبة والراجف

الــرغم مــن إجمــاع مختلــف علــى أمــا عــن تــاريخ المعركــة، ف

الروايات التاريخية التي تحدثت عن المعركة، على أنها جرت في 

إال أنــه يالحــظ أن هنــاك اضــطراب فيمــا م، ١٩١٧تشــرين أول 

بينها في تحديد يوم المعركة وكم استغرقت من الوقت علـى 

وجه التحديد، فهناك من اكتفى بالقول أنهـا جـرت فـي تشـرين 

، والبعض يورد أنهـا )٥١(منه ٢١، وهناك من يجعلها يوم )٥٠(أول

، ويروي الماضي أنها حدثت يـوم )٥٢(٢٣-٢٢حدثت خالل يومي 

، أما نـوري السـعيد )٥٤(٣١نفرد الزبيدي بجعلها يوم ، وي)٥٣(٢٧

فيكتفي في مذكراتـه  -رئيس أركان حرب الجيش الشمالي  –

، بينمــا لــم )٥٥(م١٩١٧بــالقول أنهــا جــرت فــي أواخــر صــيف 

الذي كان في الشوبك لحظـة بـدء الهجـوم  -يتطرق العجلوني 

لتــاريخ المعركــة كلًيــا، علــى الــرغم مــن وصــفه لبــدء  -التركــي 

وم، فنجده يقول "وفي الصباح.. رأينا الطـائرات األلمانيـة الهج

تقصــف معســكر مولــود وتقتــل الحيوانــات، والنــاس فــي ذعــر 

 .)٥٦(منها"

أمــا عــن الوقــت الــذي اســتغرقته المعركــة، فقــد تراوحــت 

، لكـن يتضـح مـن )٥٧(حسب الروايات مـا بـين يـوم وثالثـة أيـام

خــالل أحــداث المعركــة أنهــا اســتمرت يوًمــا واحــًدا، ولكــن علــى 

فـي تحديـد مـدة ثالثة مراحل، ولعل هذا هو سـبب االضـطراب 

 المعركة عند البعض.

الذي على ما يبدو هـو أحـد األيـام  -وأًيا كان تاريخ المعركة 

فإن الذي يهمنا هنا  -م١٩١٧العشرة األخيرة من تشرين األول 

هو مجريـات ذلـك اليـوم، إذ تشـير المعلومـات إلـى أن القـوات 

العربية تجهزت لصد الهجوم التركي بـأن أعـدت كميًنـا محكًمـا 

ك حتـى الممـر الضـيق لهذه الغايـة يقـوم علـى اسـتدراج األتـرا

(الســيق) المــؤدي إلــى آثــار البتــراء ثــم إحكــام القبضــة عليهــا، 

وذلــك أنهــا اتخــذت لهــا خطــوط دفــاع أماميــة خــارج البلــدة إلــى 

الشرق منها، فعندما وصلت القوات التركية قادمـة مـن ثـالث 

جهــات: بســطة ومعــان والهيشــة، بــادرت القــوات العربيــة منــذ 

ها بإطالق النار من أماكن جبليـة ساعات الفجر األولى بمفاجئت

كانــت قــد تحصــنت فيهــا، وردت القــوات التركيــة علــى نيــران 

ــدك  ــة وأخــذت ت ــان نصــبت مــدفعيتها الثقيل ــة ب القــوات العربي

مواقع اطالق النار من الجبال المواجهة لهـا، واشـترك فـي هـذا 

الهجوم الطائرات التركية واأللمانية، وكانت تحوم فوق العرب 

متر فقـط،  ٣٠٠ل وتلقي عليهم القذائف من ارتفاع أثناء القتا

واستمرت المدافع التركية بضرب مواقع العرب لمدة ساعتين، 

لكــن دون جــدوى إذ تمكنــت قــوات مولــود ورجــال اللياثنــة مــن 

 .)٥٨(ردهم على أعقابهم بعد أن أصلوهم نيران حامية

على هذا الحال انتهت الجولة األولى من المعركة، ثـم عنـد 

رة اســتأنف األتــراك الهجــوم، واســتطاعوا أن يســتولوا الظهيــ

على التحصينات الخارجية، وهنا أمر مولود مخلص المتطوعين 

العرب بالتراجع إلى الـتالل الجنوبيـة داخـل البلـدة، بينمـا تمركـز 

الجنود النظاميين فـي الـتالل الشـمالية وشـددوا إطـالق النـار 

حـت المدفعيـة . ثـم افتت)٥٩(على الترك المتقدمين من الشرق

التركية في الجولة الثالثة من الهجوم نيران حامية كانت تصبها 

صًبا على مراكز العرب حتـى ظـن األتـراك أنهـم جعلوهـا رمـاًدا 

وأطــالًال، فأصــدر محمــد جمــال باشــا أوامــره اثــر ذلــك بــالهجوم 

المباشر، وكان ذلك قبل غـروب الشـمس بقليـل، ممـا اضـطر 

إلــى داخــل الــوادي (الســيق) مولــود مخلــص لالنســحاب بقواتــه 

، وهو يصيح بالمتطوعين من البدو )٦٠(المؤدي للمدينة األثرية

واللياثنة: " إلى الجبل يا أبناء الصحراء "، فتحصنوا جميًعا داخل 

 .)٦١(الوادي السيق
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ــيش  ــوات الج ــت بق ــد حل ــة ق ــراك أن الهزيم ــن األت ــا ظ وهن

العربـــي، فتقـــدمت بعـــض وحـــداتهم فـــي الـــوادي (الســـيق)، 

دئذ أطبقت عليهم القوات العربية من الجانبين ومن أعلـى وعن

الصخور، وفي الوقت ذاته قامت بعض قـوات اللياثنـة بالتفـاف 

حــول ميســرتهم، ودار القتــال بــين الفــريقين بالســالح األبــيض 

(الحــراب)، وهــذا مــا يــدل علــى شــدة المعركــة، وبعــدما أظهــر 

أن ال أمــل الجــانبين بســالة وبطولــة فــي القتــال، أدرك األتــراك 

لهم في إحراز أي نصـر، فاخـذوا يتراجعـون بسـرعة نحـو بسـطة 

) بـين قتيـل ٤٠٠بعد أن تكبدوا خسـائر فادحـة قـدرت بحـوالي (

) أســير، فــي حــين بلغــت الخســائر العربيــة نحــو ٥٠٠وجــريح، و(

 . )٦٢() شخًصا٤٥(

ويشــير نــوري الســعيد فــي مذكراتــه إلــى دور أهــالي وادي 

المعركـة بقولـه:" لـم يمـض علـى موسى من اللياثنة في هذه 

انسحاب حاميـة وادي موسـى فـي الظـالم أكثـر مـن سـاعتين 

حتى لحق بهم بعـض الخيالـة مـن العـرب مـن عشـيرة اللياثنـة، 

وأخبــروا مولــود مخلــص بــأن عشــيرتهم باالشــتراك مــع أهــالي 

. أما )٦٣(وادي موسى قد أجهزوا على القوات التركية وأبادوها"

رواية الدنجتون كان متواجًدا في  جعفر العسكري والذي حسب

، فقــد علــق علــى دور اللياثنــة )٦٤(وادي موســى يــوم المعركــة

وخاصـــة أهـــالي الطيبـــة بقولـــه: "وال أنســـى هنـــا.. الشـــجاعة 

الفائقة العظيمة التي أبداها اللياثنـة وال سـيما أهـالي طيبـة، 

ففــي الحقيقــة كــان أولئــك اللياثنــة الجبليــون يلفتــون نظــر 

امتهم، وقـــــوة أبـــــدانهم وشـــــجاعتهم اإلنســـــان بطـــــول قـــــ

 )٦٥(."الفائقة

وكان من نتائج هـذا النصـر الـذي تحقـق بفعـل التعـاون مـا 

بين القوات العربيـة وأهـالي وادي موسـى، أن اضـطر األتـراك 

إلى االنسحاب إلى منطقة بسطة بعد أن تعلموا درًسا قاسـًيا 

في عدم مهاجمة أي موقع عربي حصين، وفي الوقت ذاته أثـار 

هــذا االنتصــار فرحــة الحلفــاء، فأرســل قــادة الجــيش اإلنجليــزي 

وممـا يجـدر  .)٦٦(ببرقيات التهنئة والتبريكات إلى األمير فيصل

ذكره هنا، أنه نظًرا لزوال خطـر األتـراك عـن وادي موسـى بعـد 

ــف  ــي منتص ــي ف ــيش العرب ــادة الج ــت قي ــة، قام ــذه المعرك ه

ي يقودهـا م، بنقل القـوات النظاميـة التـ١٩١٧تشرين الثاني 

مولود مخلص من وادي موسى إلى القويرة بعد أن حل محلهم 

 قوات من المتطوعين من أبناء العشائر.

 أوهيدةمعركة تحرير المريغة و -١/٤

قاد فشـل هجـوم األتـراك علـى وادي موسـى إلـى وصـول 

القادة األتراك إلـى قناعـة مفادهـا أن االسـتيالء علـى القـويرة 

تقـــدم للقـــوات العربيـــة نحـــو  هـــو الســـبيل الوحيـــد لوقـــف أي

الشمال، ولتحقيق هذه الغاية أرسل األتراك فـي تشـرين ثـاني 

م حملة من معان تجاه القويرة، أمـا الجـيش العربـي فمـا ١٩١٧

أن وصلته تلك األنباء حتى أعد على عجل حملة لمواجهة التـرك 

تكونــت مــن فــوج مشــاة وســرية رشــاش ورعيــل مــن الخيالــة، 

مخلص الذي أصبح يتمتع بقـدرات فائقـة وتولى قيادتها مولود 

في قتال األتراك، واصطدمت الحملتان في المريغة فـي أواخـر 

تشــرين ثــاني، ونظــًرا لمــا وجــده األتــراك مــن بســالة قويــة مــن 

الجيش العربي فقد اضطر للتراجع إلى عين أوهيدة ومنها إلـى 

 .)٦٧(معان

وهكذا استطاعت القوات العربية بقيادة مولد مخلص مـن 

فشال مخططات األتراك بالزحف نحو القويرة، كما أنها نجحت ا

من السيطرة  –المريغة وأوهيدة  –في انتزاع موقعين مهمين 

التركية، وتمكنت من االحتفاظ بهما على الرغم من الهجمـات 

م، ١٩١٨-١٩١٧المعاكسة. وظل مولود مخلـص طـوال شـتاء 

ن يضيق الخناق على معان من معسكره في أبو اللسـن ويشـ

عليها الغارات الخاطفة، على الرغم من الظروف الصعبة التـي 

 .)٦٨(عاناها من جراء تراكم الثلوج وشدة البرد
 معركة تحرير الشوبك الثانية -١/٥

م، وصـل األميـر زيـد بـن ١٩١٧تشـرين الثـاني  ٣في يـوم 

جنـدي إلـى  ١٥٠٠الحسين على رأس قوة نظاميـة مؤلفـة مـن 

العقبة، ليتولى مسؤوليات قيادة الجيش الشمالي إلـى جانـب 

أخيه فيصل، ولم تلبث قيـادة الجـيش الشـمالي حتـى انتقلـت 

خــالل هــذا الشــهر مــن العقبــة إلــى القــويرة، وعلــى الــرغم مــن 

م، فقد أعـد األميـر فيصـل ١٩١٨-١٩١٧ة فصل الشتاء صعوب

قوية أسند قيادتها إلى أخيه األمير في أواخر كانون األول حملة 

زيد، وتكونت الحملة من ثالثة أرتـال زحفـت مـن القـويرة باتجـاه 

ـــى  ـــاني إل ـــرتلين األول والث ـــة ال ـــت وجه الشـــمال، وبينمـــا كان

الرتـل الثالـث الطفيلة وجرف الدراويش، تقـرر أن يتـولى قيـادة 

 .)٦٩(الشريف عبد المعين، وأن تكون وجهته الشوبك

زحفت هذه األرتال إلى أهـدافها، ومـا يهمنـا هنـا هـو الرتـل 

الثالث، حيث تقدم الشريف عبد المعين تجـاه رأس النقـب ثـم 

أبو اللسن ومنهـا سـار إلـى وادي موسـى، وكانـت أبـو اللسـن 

األتـراك، لكـن مـع لحظت انطالق الحملة ال تزال تحت سيطرة 

تقدم الحملة انسحب منها األتراك، وكان األمير فيصـل يتوقـع 

أن يحـــدث الشـــيء نفســـه حـــال تقـــدم القـــوات العربيـــة تجـــاه 

الشوبك، ونلمس ذلك من خالل برقيته إلى أخيه زيد والمؤرخـة 

ــي  ــاني  ٣ف ــانون الث ــرتكم ١٩١٨ك ــا " بش ــاء فيه ــي ج م، والت

ــا ــالتلفون عــن انســحاب األتــراك مــن أب اللســن، والظــاهر أن  ب

كـانون  ١٣. وفـي يـوم )٧٠(سيعقبها انسـحابهم مـن الهيشـة "
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م، تقدم الشريف عبد المعين من وادي موسـى ١٩١٨الثاني 

تصــحبه قــوة مــن أهــالي الــوادي، تجــاه غابــة الهيشــة، فمــا كــاد 

يقترب منها حتى انسحب منهـا األتـراك مـدبرين، فصـح بـذلك 

مجريـات تحريـر غابــة  توقـع األميـر فيصــل، ويلخـص لنـا لــورنس

الهيشـة بقولـه :" سـار عـرب البتــراء تحـت قيـادة الشـريف عبــد 

المعين إلى غابات الشوبك.. في أرض كسـاها الجليـد واشـتد 

فيهــا الصــقيع ومــع هــذا فســكان هــذه الجبــال األشــداء كــانوا 

يواصلون.. ورآهم األتـراك يقتربـون فـي بـطء فلـم يتجاسـروا 

 .)٧١(مدبرين"على الوقوف في طريقهم بل ولوا 

ومن الهيشة تحرك الشريف عبد المعـين علـى رأس قواتـه 

وأخذ في تخريب الخـط الحديـدي الفرعـي الواصـل بـين الهيشـة 

كلم مـن الهيشـة،  ٧وعنيزة حتى وصل إلى عين نجل على بعد 

كــانون الثــاني) تمكــن الشــريف عبــد  ١٤وفــي اليــوم التــالي (

السـتيالء علـى ساعة مـن ا ١٢المعين وبعد قتال استمر لمدة 

كانون الثاني وصل األمير  ١٧. وفي يوم )٧٣()٧٢(قلعة الشوبك

زيد إلى الشوبك (نجل) وهو في طريقه إلى الطفيلة، فاطمأن 

على أحوالها، ثم تابع سيره إلى الطفيلة، ومـن الطفيلـة كتـب 

كــانون الثــاني إلــى أخيــه األميــر فيصــل يطلعــه علــى  ٢٢يــوم 

وأن األتراك أصـبحوا فـي هـذه استقرار األوضاع في الشوبك، 

األثناء مهتمين بتخريب سكة الحديد مـن عنيـزة إلـى الشـوبك 

، مما يدل على انقطاع أملهم فـي العـودة ثانيـة )٧٤(ال تعميرها

إلــى الشــوبك. وهكــذا تمكنــت القــوات العربيــة فــي منتصــف 

م، مــن تحريــر الشــوبك، وأوكلــت مهمــة ١٩١٨كــانون الثــاني 

المعين الذي اتخذ من قلعـة الشـوبك إداراتها إلى الشريف عبد 

مركــًزا لــه ولحاميتــه، لتغــدو الشــوبك منــذ نهايــة كــانون ثــاني 

كرية تجـاه الطفيلـة م، مركًزا النطـالق العمليـات العسـ١٩١٨

 وعنيزه ومعان.

 ثانًيا: معارك المحطات
مــع الحمــالت التــي قادهــا األميــر فيصــل تجــاه وادي  اتزامًنــ

الجــيش الشــمالي بعــض موســى والشــوبك والطفيلــة، ألــف 

السـرايا والمفـارز لإلغـارة علـى محطـات سـكة الحديـد الواقعـة 

إلى الجنوب والشمال من معان، وكان الهدف من هذه الغـارات 

هو احـتالل هـذه المحطـات أو تخريبهـا بصـورة فنيـة كـي تعـزل 

قـد بـدأت معان وتجبر حاميتهـا علـى الخـروج مـن تحصـيناتها، و

تشــرين األول  ٦األردنيــة يــوم معــارك المحطــات علــى الســاحة 

مـن  ٥٠٠م، بتدمير جسر ونسف قطار عند الكيلو متـر ١٩١٧

، ثم تلت هذه العملية العديـد الواقعة جنوب معانسكة الحديد 

كانـت  العمليات العسـكرية ضـد المحطـات وسـكة الحديـد من

 : على النحو اآلتي

 معركة محطة المدورة -٢/١

معــان علــى مســافة تقـع محطــة المــدورة إلــى الجنــوب مــن 

ــا ١٢٠ ــم تقريًب ــينها، )٧٥(كل ــوا بتحص ــد اعتن ــراك ق ــان األت ، وك

جنـدي، وسـرية  ٣٠٠فخصصوا لحمايتها فوج مشاة يتألف من 

رشاش، وهنا نستقي أحداث هذه المعركـة مـن أوراق صـبحي 

العمري الذي أورد أنه في الوقت الذي كانـت تـدور فيـه معـارك 

الشـمالي مؤلفـة مـن  الطفيلة رحاها، قامت مفرزة من الجيش

ســرية مشــاة نظاميــة وفصــيل مــدفعي وعــدد مــن الســيارات 

المصــفحة البريطانيــة، مــع بعــض قــوات البــدو مــن عشــيرة 

الحويطات، عملية ضد محطة المدورة بهدف االستيالء عليها. 

كانون  ٢٣ويذكر العمري أن الهجوم على المحطة بدأ فجر يوم 

لبريطانيـة وقصـف م، تحت غطاء من الطائرات ا١٩١٨الثاني 

شديد من المدفعية، وتمكنت القوات العربية في اليـوم األول 

من الهجوم من االستيالء على دبابة وقتل خمسة أتراك وأسـر 

خمسة آخرين، لكن في اليوم الثاني ظهر تخاذل وتكاسـل مـن 

قبـــــل الجنـــــود المهـــــاجمين ممـــــا أدى إلـــــى فشـــــل الحملـــــة 

 .)٧٦(وانسحابها

د إلــى أن عمليــة المــدورة تمــت وتشــير مــذكرات األميــر زيــ

تحت إشـراف األميـر فيصـل شخصـًيا، وأن األميـر فيصـل كـان 

يتوقع االستيالء على المحطة في غضون خمسة دقائق لكـن 

. )٧٧(التخاذل والتكاسل من قبـل أفـراد الحملـة أدى إلـى فشـلها

ويمكن إرجاع أسباب تخاذل وتكاسل القوات المهاجمة، وهو ما 

 ير فيصل وصبحي العمري، إلى ما يلي:تحدث عنه كل من األم

 . عدم توفر المياه.١

 . وصول نجدات قوية لألتراك في اليوم الثاني من المعركة.٢

. عزوف البدو عن المشاركة في الهجوم لقلة خبرتهم في ٣

مهاجمة مواضع دفاع محصنة بالخنادق واأللغام 

 .)٧٨(واألسالك الشائكة

 الحجاز)حملة محطة فصوعة (عقبة  -٢/٢

كلـــم جنـــوب مدينـــة  ٦٠تقـــع محطـــة فصـــوعة علـــى بعـــد 

، وقد جاء تحريك حملة ضد هذه المحطـة ضـمن حلقـة )٧٩(معان

من سلسلة الهجمات التـي اعتـاد العـرب علـى شـنها ضـد خـط 

 –سكة الحديد، وقد أنتدب لقيادة هـذه الحملـة مولـود مخلـص 

م لكـن مولـود رفـض القيـا –قائد الفرقة العربية األولى آنـذاك 

بهذه المهمة بعد أن ترآى لعلمـه أنبـاء االتفاقيـات السـرية بـين 

الحلفاء وخاصة صدور وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قـومي 

لليهود في فلسطين، إذ أخذ مولود يشكك في نوايا اإلنجليـز 

وتصرفاتهم، وقال:" يجب علينا بعد اآلن أن نولي وجهنا شـطر 

ــه أن ، وذ)٨٠(الشــمال لخدمــة قضــيتنا العربيــة" ــك اعتقــاًدا من ل
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ــي  ــا ف ــا خاطًئ ــي توجيًه ــد العرب ــه الجه ــدون توجي ــز يتعم اإلنجلي

حمالت ال يرجى أن تؤدي إلى نتائج حاسـمة، ونـتج عـن تصـرف 

مولود هذا أن صدر أمر اإلنجليز بعزلـه عـن منصـبه وحجـزه فـي 

 .)٨١(مقر القيادة في أبو اللسن، وعين مكانه جعفر العسكري

م بقيـادة ١٩١٨أوائـل شـهر نيسـان وقد زحفت الحملة في 

جعفر العسكري، من أبو اللسن في طقـس غـائم مـاطر، غيـر 

أنهــا لــم تكــد تبتعــد عــن أبــا اللســن حتــى هبــت عليهــا عاصــفة 

شديدة تلتها أمطار غزيـرة وبـرد شـديد، ممـا اضـطرها للعـودة 

إلــى قاعــدتها، بعــدما هلــك كثيــر مــن الجمــال ومــات عــدد مــن 

لألمير فيصل، خرج بنفسه الستقبال الجنود، ولما اتصل الخبر 

 –. ويورد العجلوني )٨٢(الجموع مصطحًبا معه األطباء والرواحل

وصــًفا دقيًقــا للمعانــاة التــي  –وكــان أحــد ضــباط تلــك الحملــة 

لقيهــا رجــال الحملــة فيقــول: "ولمــا أدركنــا المســاء ونحــن فــي 

مســيرنا رأينــا الســماء تزمجــر وأخــذت األمطــار تهطــل بغــزارة.. 

ن مستطاًعا أن نعود إلـى الـوراء.. ولمـا أسـفر الصـباح ولم يك

رجعنـــا.. ومررنـــا بالجمـــال وهـــي باركـــة فـــي الوحـــل وأكثرهـــا 

متجمد.. وذهب ضحية هذا المقلب بضعة جنود وأصبنا جميعـا 

ــة فشــًال )٨٣(بمــرض الرومــاتيزم" . وهكــذا فشــلت هــذه الحمل

ذريًعا، وكان من نتـائج فشـلها أن دب اليـأس فـي قلـوب أفـراد 

فرقــة العربيــة األولــى وضــباطها، األمــر الــذي أدى إلــى إعــادة ال

 منصبه السابق لرفع معنويات الجند.مولود إلى 
 معركة محطة عنيزة -٢/٣

 ٣٦تقــع محطــة عنيــزة إلــى الشــمال مــن معــان علــى بعــد 

، في مكان متوسط بين محطتي جرف الدراويش مـن )٨٤(كلم

تقـع قلعـة  الشمال والجردونة مـن الجنـوب، وعلـى مقربـة منهـا

م، علـى ١٥٧٦/ه٩٨٤عنيزة التي يعود تاريخ بناءها إلى سـنة 

م إلــى الشــرق منهــا، وتحتــل المحطــة أرض مســتوية ٤٠٠بعــد 

مكشوفة ال يتخللها عارض سوى جبـل عنيـزة الـذي يرتفـع عـن 

م، ممــا جعلــه يشــرف ويســيطر ١٢٤٤بحــر لمســتوى ســطح ا
 .)٨٥(على جميع ما حوله

 –المحطــة والقلعــة والجبــل  –ألهميــة موقــع عنيــزة  اونظــرً 

بالنسبة لألتراك، باعتبارها خط الدفاع األول عن معان من جهـة 

فحفروا  ؛الشمال، فقد أحكم األتراك دفاعاتهم عن هذا الموقع

للمواصــالت الســرية بــين  االخنــادق حولــه، ونظمــوا خطوًطــ

المحطة والجبـل، وعـززوا الجبـل باألسـالك الشـائكة، ووضـعوا 

ــح ــدفع ص ــاله م ــدىفــي أع ــل الم ــه راوي طوي ــوا حول ــا زرع ، كم

عليـه أو  االسـتيالءاأللغام، وبذلك أصـبح موقـع دفـاع يصـعب 

. ولعل هذا ما يفسـر بقـاء محطـة عنيـزة )٨٦(حتى االقتراب منه

 صامدة في وجه القوات العربية حتى سقوط معان.

من هنا لم تجـر إال محاولـة واحـدة لالسـتيالء علـى محطـة 

عنيــزة انتهــت بمفاجــأة مضــحكة، وذلــك عنــدما تقــدمت حملــة 

ــان  ــل نيس ــي أوائ ــدفعي ف ــيد الم ــدم رش ــا المق ــة يقوده عربي

م، قوامهـــا ســـريتي مشـــاة وســـرية رشـــاش وفصـــيل ١٩١٨

مدفعيــة، وكانــت الخطــة التــي وضــعت للحملــة هــي أن تســير 

نــاح الظــالم حتــى تصــل قريًبــا مــن جبــل القــوات لــيًال وتحــت ج

عنيــزة مــع الفجــر، ثــم تنقســم القــوات إلــى ســريتين األولــى 

تباغت قوات األتراك المتحصـنة علـى الجبـل مـن جهـة اليمـين، 

والثانيــة تتقــدم باتجــاه المحطــة مــن اليســار، هــذا فــي الوقــت 

الــذي تقــوم فيــه قــوات المشــاة والمدفعيــة بمشــاغلة العــدو، 

ها نحـو السـاعة الواحـدة صـباًحا، ولـم يكـد وبلغـت الحملـة هـدف

يتبقــى عــن وقــت الهجــوم ســوى عشــر دقــائق حتــى أخــذ أحــد 

الحمير الذي يحمل فناطس الماء بالنهيق وتبعـه بقيـة الحميـر، 

فانتبه األتراك في الجبل للهجـوم، وفـي الحـال أخـذوا يطلقـون 

نـــار مـــدفعيتهم علـــى القـــوات العربيـــة، ممـــا اضـــطرها إلـــى 

 –ضحكات الجنـود، ويختـتم صـبحي العمـري االنسحاب وسط 

روايتـه ألحـداثها بقولـه: "وهكـذا  -الذي كان أحد ضباط الحملـة 

 .)٨٧(عدنا من قلعة عنيزة وقد أنقذها منا حمار"

 مدينة معانمعارك ثالًثا: 
منــذ انطــالق رصاصــة الثــورة العربيــة الكبــرى فــي حزيــران 

لمـا تتمتـع بـه  ام، أولى األتراك معان أهمية خاصة، نظرً ١٩١٦

 من مميزات دون سواها في شرقي األردن، والتي من أهمها:

. موقعها في أراٍض تحيط بها الهضاب والتالل من جميع ١

 .أطرافها

 .. توفر عيون المياه الغزيرة فيها٢

. موقعها في مكان يتوسط المسافة بين دمشق والمدينة ٣

 .المنورة

اسـتراتيجًيا يفـوق كـل وهذا ما جعل من معان مركًزا حربًيـا 

األمكنــة األخــرى أهميــة علــى طــول الخــط الحديــدي، وجعــل 

ــط  ــى الخ ــة عل ــوات المحافظ ــًزا لق ــا مرك ــذون منه ــراك يتخ األت

الحديــدي والتــي كانــت تحــت قيــادة محمــد جمــال باشــا (جمــال 

. ومــع اقتــراب قــوات الثــورة مــن معــان زاد اهتمــام )٨٨(الثالــث)

ني فالكنهـاين الـذي أرسـلته األتراك بها حتى أن الجنرال األلمـا

ألمانيــا ليتــولى قيــادة العمليــات العســكرية فــي الشــرق، جــاء 

بنفسه إلـى معـان ليشـرف علـى خطـط الـدفاع فيهـا، فتعـاون 

فالكنهاين مع جمال باشـا فـي تحصـين المدينـة، حيـث أنشـأوا 

حولها تحصينات قوية، ثم جاءوا إليها ببعض الطائرات، وعـززوا 

م، ســتة آالف مــن ١٩١٧هايــة أيلــول قواتهــا حتــى بلغــت مــع ن
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المشــــاة وكتيبتــــين مــــن الفرســــان والخيالــــة وســــتة عشــــر 

 .)٨٩(مدفًعا

وحتى انتقال مقر قيادة الجيش العربي من القويرة إلى أبو 

م، ظلـــت معظـــم هجمـــات ١٩١٨اللســـن فـــي منتصـــف آذار 

الجيش العربي في محور معان مقتصرة على األطـراف وعلـى 

شمال معان، بينما لم تستهدف محطات سكة الحديد جنوب و

معان مباشرة. ويتحدث العجلـوني عـن الظـروف التـي أفضـت 

 أخيًرا إلى الهجوم على معان، ويجملها فيما يلي:

 . مماطلة اإلنجليز في تزويد جيش الثورة باألسلحة والعتاد.١

. تذمر وسخط الضباط العرب حول ما أذيع من خبر االتفاق ٢

بيكو) القتسام سوريا  –السري بين الحلفاء (سايكس 

 فيما بينهم.

. ورود األخبار من القاهرة عن ميل اإلنجليز إلى إبقاء الجيش ٣

العربي في مواقعه يحاصر معان ليحول دون اندفاع 

 .)٩٠(نجليزاألتراك شماًال لتعزيز فرق الدفاع بوجه اإل

 

أدت هذه المتغيرات إلى تنامي القلق والتذمر في نفـوس 

الضــباط والجنــود العــرب، حتــى كــادت األمــور أن تتطــور إلــى 

تمرد، فكتب الضـباط العـرب فـي الميـدان إلـى األميـر فيصـل 

يشكون اإلنجليز ويلحون بالزحف نحو الشمال والقيـام بهجـوم 

اص مـــن مباشـــر علـــى معـــان، فلـــم يجـــد األميـــر فيصـــل منـــ

ـــر فيصـــل  ـــين األمي ـــبهم، فجـــرت مخـــابرات ب االســـتجابة لطل

القائــد العــام للقــوات البريطانيــة فــي مصــر،  اللنبــيالجنــرال و

حول رغبة الجيش العربي في الهجوم على معان، إال أن اللنبي 

طلــب مــن األميــر فيصــل إرجــاء الهجــوم علــى معــان حتــى يــتم 

بــدو أن اإلنجليــز اســتعداداتهم فــي ميــدان فلســطين، لكــن ي

آذار هو مـا  ٣١نجاح الترك في استعادة عّمان من اإلنجليز يوم 

دفع اللنبي للتراجع عن رأيه، فاتصل باألمير فيصل يطلب منـه 

. ويـأتي فـي مـذكرات األميـر زيـد أن )٩١(االستيالء علـى معـان

نيسـان يطلـب منـه أن  ٣أخيه األميـر فيصـل كتـب إليـه بتـاريخ 

يعاونــه فــي الهجــوم علــى  يوافيــه إلــى موقــع أبــو اللســن لكــي

 .)٩٢(معان
 مؤتمر أبو اللسن -٣/١

ــوم  ــر فيصــل مــؤتمرً ١٩١٨نيســان  ٨فــي ي  ام عقــد األمي

في أبـو اللسـن للبحـث فـي أمـر الهجـوم علـى معـان،  اعسكريً 

حضره األمير زيد وجعفر العسكري ونوري السعيد والكولونيل 

ــي  ــة أركــان الجــيش العرب ــي العضــو البريطــاني فــي هيئ داون

الشـمالي، ويــروي لـورنس تفاصــيل ذلــك االجتمـاع الــذي تقــرر 

 على معان، إذ يقول أنه كان مـن رأيـه وزمالئـه افيه الهجوم فورً 

بمهاجمـة  ًال ، أن يقـوم الجـيش العربـي أواإلنجليزيـةفي البعثـة 

المحطات الصغيرة الواقعة جنوب وشمال معان، وتخريبها حتى 

يضطر األتراك للخروج لمواجهة تلـك القـوات، وعندئـذ يـتمكن 

ويضـيف العرب من االنتصـار علـيهم فـي األرض المكشـوفة، 

كري وافقـوا أنه على الرغم من أن األمير فيصـل وجعفـر العسـ

علــى هــذه الخطــة، إال أن الضــباط العــرب أصــروا علــى الهجــوم 

 .)٩٣(المباشر على معان، مما جعل الجميع يستجيب لرغبتهم

وتقرر في المؤتمر أن يكون الهجوم علـى معـان مـن ثـالث 

 جهات وعلى النحو اآلتي:

. تقوم قوة من الفرقة الثانية بقيادة نوري السعيد بمهاجمة ١

 الحاج إلى الجنوب من معان.محطة غدير 

. تقوم قوة من الفرقة الثانية بقيادة جعفر العسكري ٢

 بمهاجمة محطة الجردونة إلى الشمال من معان.

. تقوم الفرقة األولى بمهاجمة معان من الغرب الحتالل تلول ٣

 . )٩٤(السمنات بقيادة مولود مخلص

 

العربي التي شاركت في معارك تشكيالت الجيش  -٣/٢

 معان

ــري  ــبحي العم ــن ص ــل م ــرية  –أورد ك ــود س ــان يق ــذي ك ال

 –الـذي كـان يقـود سـرية مشـاة  –ومحمـد العجلـوني -رشاش 

في معـارك معـان، تفصـيالت حجـم وتشـكيل القـوات العربيـة 

النظامية والمتطوعة التـي شـاركت فـي الهجـوم علـى معـان، 

 وذلك على النحو اآلتي :

خلص والثانية عبد . فرقتي مشاة: األولى يقودها مولود م١

المجيد حسون، وتتكون كل فرقة من لوائين، وكل لواء 

سرايا، وكل سرية من  ٣-٢أفواج، وكل فوج من  ٣-٢من 

 جندي. ١٠٠نحو 

 ٨٠-٧٠. اللواء الهاشمي: ويتشكل من سرية خيالة فيها من ٢

 خياًال وبغاًال، وسرية رشاش.

 ).١٥. مدافع متنوعة عدد (٣

) مقاتل. هذا باإلضافة إلى ٣٠٠٠ا (. قوات عشائرية قوامه٤

 .)٩٥(بنادق ومسدسات متعددة األنواع

 

 تنفيذ الهجوم على معان -٣/٣

 ١٠( التمهيد للهجوم  من معارك المرحلة األولى  -١) ٣/٣(

 م):١٩١٨نيسان  ١٣ –

 معارك محطتي غدير الحاج والجردونة: -أ

للمعركة  الما جاء في مؤتمر أبو اللسن، وتمهيدً  اتنفيذً 

الرئيسية في معان، قاد نوري السعيد قوة تتألف من مشاة 
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اللواء الثاني من الفرقة الثانية، باإلضافة إلى قوة من البدو 

، للهجوم على محطة غدير وحمد بن جازي تايهبقيادة عوده أبو 

 ٢٠٠، قدر عددهم حسب رواية صبحي العمري بنحو الحاج

إحدى سرايا المشاة في ود الذي كان يق–مقاتل، أما العجلوني 

فيجعل عددهم بضع مئات، في حين يروي نوري  –الحملة

السعيد انه تقرر أن يستعين بقوة من البدو المتطوعين يبلغ 

 .)٩٦(مقاتل ١٠٠٠عددها 

نيســان، وبــدأ الهجــوم  ١٠وقــد زحفــت الحملــة مســاء يــوم 

م، وكانـت المدفعيـة ١٩١٨نيسـان  ١١على المحطة فجر يوم 

للهجــوم بـدكها مبنــى المحطـة بالقنابــل، ثـم زحــف قـد مهـدت 

رجال المشاة على استحكامات األتراك ونشبت بـين الطـرفين 

معركـــة لـــم تـــدم طـــويًال انتهـــت بـــتحطم مقاومـــة المحطـــة، 

مــن رجالهــا بــين  ٣٠٠واســتيالء القــوات العربيــة عليهــا وأســر 

، وجاء فـي رسـالة األميـر فيصـل إلـى الملـك )٩٧(ضابط وجندي

 ١٥٠م، أن عــدد األســرى ١٩١٨نيســان  ١٣يخ الحســين بتــار

. وبعد سقوط المحطة عمد أفـراد القـوة العربيـة إلـى )٩٨(أسيًرا

، )٩٩(كلــم ١٠تخريــب ســكة الحديــد مــن جنــوب معــان لمســافة 

وفي اليوم التالي عاد نوري السعيد بقواته إلى أوهيـدة، التـي 

أبـو  اتخذت في هذه األثناء مقًرا جديًدا للقيادة العربية بدًال مـن

اللسن، وذلك تمهيًدا لاللتحاق بالقوات العربية التي سـتهاجم 

 معان.

ومما يذكر من أحداث عملية غدير الحاج، أن القوات العربيـة 

عندما اقتربت منها أرسلت نقيًبـا وجنـدًيا لالسـتطالع، وحـدث 

أن باغتهمــا األتــراك فقتلــوا الجنــدي وقــادوا النقيــب إلــى داخــل 

لجيش العربـي المحطـة وجـدوا النقيـب المحطة، وعندما احتل ا

مقطوع الرأس ومشوه الجسد، فكان لهذا المشـهد ردت فعـل 

شــديدة لــدى الضــباط والجنــود، ويــروي أمــين ســعيد أن جميــل 

المدفعي (قائد المدفعية) قـام بقتـل جنـديين تـركيين انتقاًمـا 

له، وكتب في الوقت ذاته إلى قائد الجيش التركـي فـي معـان 

 .)١٠٠(الترك إذ عادوا إلى ذبح األسرى العرب ينذره بقتل أسرى

أما عن محطة الجردونة التي تقع في سهل منبسط شمال 

، فقد تقرر الهجوم عليها بـالتزامن )١٠١(كلم ١٥معان على بعد 

مــع عمليــة غــدير الحــاج، وأوكلــت مهمــة االســتيالء عليهــا إلــى 

 اللواء األول في الفرقة الثانية الذي كان يتمركز في عـين نجـل

(الشوبك)، وقد وصـلت القـوات إلـى مشـارف المحطـة مسـاء 

نيسان وتولى قيادتها جعفر العسكري، وتألفـت هـذه  ١١يوم 

نيسـان  ١٢، وفي صباح يوم )١٠٢(جندًيا نظامًيا ٦٠٠القوة من 

بــدأ الهجــوم بقصــف شــديد مــن المدفعيــة ثــم شــرعت قــوات 

المشاة بالتقـدم حتـى أحكمـت سـيطرتها علـى مواقـع الجنـود 

األتراك في الخنادق مـن كـل الجهـات، ثـم دارت بـين الطـرفين 

ــلحة  ــة واألس ــل اليدوي ــا القناب ــتخدمت فيه ــة اس ــة خاطف معرك

البيضــــاء، انتهــــت باستســــالم الحاميــــة التركيــــة وســــقوط 

. وبعد احتالل المحطة عمدت القـوات العربيـة إلـى )١٠٣(المحطة

ا نسف الجسر الذي يربط المحطة مع الخط الحديدي، كما نزعو

عدًدا من القضبان الحديدية مـن الخـط، ثـم قفلـوا عائـدين إلـى 

أوهيــدة، بعــد أن أتــت النجــدات التركيــة إلــى المحطــة مــن جهــة 

 . )١٠٤(معان وعنيزة

 :معركة تلول السمنات -ب

بعد أن حقق العرب النجاح فـي هجـومهم علـى غـدير الحـاج 

للخطة التي وضعت للهجوم على معان، كانت  اوالجردونة وفًق 

ـــينات الخ ـــمنات ذات التحص ـــول الس ـــة تل ـــة مهاجم ـــوة التالي ط

المنيعة، والتي ال تبعد عن معان أكثر من خمسة كيلـو متـرات 

من جهة الغرب، واختارت القيـادة العربيـة لتنفيـذ هـذه المهمـة، 

الفرقة األولى بقيادة مولود مخلص، والحق بهاء لواء المدفعية 

مقاتـل  ٣٠٠٠بــ بقيادة جميل المدفعي، وقوة مـن البـدو تقـدر 

 .)١٠٥(تايهبقيادة عوده أبو 

نيســـان شـــرعت القـــوات العربيـــة  ١٣وفـــي صـــباح يـــوم 

ــمنات،  ــول الس ــي تل ــة ف ــرك األمامي ــع الت ــى مواق ــالهجوم عل ب

وأصلت المدفعية العربية الترك نيراًنا حامية، مما أرغمهم على 

االنسحاب وإخالء مواقعهم، ولما رأى مولود تقهقـر التـرك عـز 

انسحابهم سالمين، فنادى برجاله لمطاردة إحدى السرايا عليه 

المنسحبة،  وتمكن من أسر السرية المنسحبة عن بكرة أبيها، 

ثم أخذ يطار سرية أخرى، وحدث في هذه األثناء أن كمن بعض 

الجنود المنسحبين على األرض وأخـذوا بـإطالق النـار ممـا أدى 

اليسـرى،  إلى إصابة مولـود برصاصـتين األولـى كسـرت رجلـه

واألخرى جرحت رجله اليمنى، فسقط عن حصـانه وكـاد أن يقـع 

 .)١٠٦(في األسر

وهكــذا تــم لمولــود مخلــص رغــم إصــابته االســتيالء علــى 

تلول سمنة ذات التحصينات والموقع االسـتراتيجي، وقـد فجـع 

القــادة العــرب واإلنجليــز فــي إصــابته لكونــه واحــًدا مــن أفضــل 

ــي س األركــان البريطــاني الضــباط فــي الجــيش، فقــد علــق رئ

الكولونيل داوني على إصابة مولود بقوله:" مما يؤسـف لـه أن 

. وكـان )١٠٧(مولود وهو أقدر الضباط العرب أصيب بجرح بليـغ "

مولود قد نقل إلى مقر الجيش العربي، ومن هناك أرسـل إلـى 

القــاهرة للمعالجــة، وظلــت قيــادة الفرقــة األولــى شــاغرة حتــى 

نيسـان اتصـلت  ١٣وفـي مسـاء  .لـه عين نـوري السـعيد خلًفـا

قــوات نــوري الســعيد الزاحفــة مــن الجنــوب بقــوات مولــود فــي 

السمنات، وفي اليوم التالي تمكنـت قـوات جعفـر العسـكري 
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ــذ  ــا بتحصــينات معــان مــن الشــمال، وعندئ مــن االتصــال أيًض

أسندت القيادة العامة لعمليات الهجوم علـى معـان إلـى جعفـر 

 .)١٠٨(العسكري

الهجوم المباشر على معارك المرحلة الثانية ( -٢) ٣/٣(

 ):م١٩١٨نيسان  ١٨-١٦معان من 

نيسـان،  ١٣مخلـص لتلـول السـمنات يـوم  ودباحتالل مولـ

ــوم، إذ  ــن الهج ــى م ــة األول ــداف المرحل ــت أه ــد تحقق ــون ق تك

الشــمال والجنــوب  –أصــبحت معــان محاصــرة مــن ثــالث جهــات 

. اء مـن الشـرقإال الصحر ولم يعد لألتراك من منقذ –والغرب 

نيســـان كثفـــت القـــوات العربيـــة مـــن  ١٥و ١٤وخـــالل يـــومي 

استعداداتها للمعركة المقبلة، حيث تمركزت الفرقتان األولـى 

والثانية في مواضعهما في تلول السمنات، وفـي هـذه األثنـاء 

وصلت شحنة من الذخائر والمؤن البريطانية إلى أوهيـدة، كمـا 

وهيدة إلـى تلـول السـمنات نقل األمير فيصل مقر قيادته من أ

ليكون قريًبا من مجريات المعركة، أما األتراك فكانوا في تلك 

 .)١٠٩(يستحكمون في خنادقهماآلونة 

نيسـان قـاد جعفـر العسـكري الهجـوم  ١٦وفي صباح يوم 

المباشــر علــى معــان ذاتهــا، وبــدأت المعركــة بقصــف مــدفعي 

الخط شديد، ثم شرعت قوات المشاة بالتحرك من سمنة تجاه 

األول من استحكامات الترك تحت وابل من نيـران الرشاشـات، 

وبعد اعتراك مرير تمكنت القوات العربية من اقتحام خنادقهم 

واالســتيالء عليهــا، وفــي المســاء قــام جنــود اللــواء األول فــي 

الفرقة األولـى بـالهجوم علـى خـط الـدفاع الثـاني فـاحتلوه بعـد 

 ة.العشاء بعد استبسال ومقاومة مستميت

نيسـان) اسـتؤنف الهجـوم بشـدة  ١٧وفي اليـوم التـالي (

وحماسـة، إذ لــم يبــق إال الخــط الثالـث واألخيــر لألتــراك، يقــول 

العجلــوني:" ومضــينا فــي تقــدمنا إلــى الخــط الثالــث واألخيــر، 

والذي يقوم على ربوة جنـوبي غربـي المحطـة وال يبتعـد عنهـا 

هـذا اليـوم،  ، واشـتد القتـال خـالل)١١٠(أكثر من ثالثمائـة متـر"

وتمكنت قوة مـن البـدو بقيـادة عـوده أبـو تايـه مـن االسـتيالء 

علــى مركــزين لألتــراك فــي الجهــة الشــرقية للمحطــة، كمــا 

تمكنت القوات النظامية من الوصـول إلـى المحطـة بعـد قتـال 

عنيـــف، ولـــم يـــأت المســـاء إال وكانـــت القـــوات العربيـــة قـــد 

ــم يت ــث، ول ــط الثال ــع مواضــع الخ ــى جمي ــد اســتولت عل ــق بي ب

األتراك إال المواضع التي تحيط بالمحطة من الشرق والشـمال 

 والجنوب وهي أكثر المواقع تحصيًنا.

نيســان اســتؤنف القتــال مــن جديــد،  ١٨وفــي صــباح يــوم 

حيــث تقــدمت الفرقــة الثانيــة لالســتيالء علــى المواضــع التــي 

يشغلها العـدو فـي شـرق وجنـوب المحطـة، وكانـت الخطـة أن 

ات تحت حماية المدفعية الفرنسية، غير أنها مـا تسير هذه القو

ــى  ــافة وفــي أخطــر نقطــة حت أن وصــلت فــي منتصــف المس

توقفــت بطاريــة المدفعيــة الفرنســية فجــأة عــن القصــف بحجــة 

نفاذ الذخيرة، األمر الذي جعل القوات المهاجمة بال حماية، فكر 

ــى التراجــع بعــد أن  ــيهم التــرك برشاشــاتهم وأرغمــوهم عل عل

. وقد أظهر نـوري السـعيد بعـد )١١١(هم خسائر فادحةأوقعوا في

توقـــف المعركـــة امتعاضـــه الشـــديد مـــن توقـــف البطاريـــة 

الفرنسية وعدم تصديقة لرواية آمـر البطاريـة الفرنسـية بنفـاذ 

"فاستغربت جًدا عمل آمـر المدفعيـة الفرنسـية  العتاد، فيقول:

وأنهـا ألني لم أزل أتذكر جيًدا أن هذه البطارية لم تقم بواجبهـا 

لــم تطلــق أكثــر مــن بضــع قــذائف لتقــدير المــدى واالتجاهــات 

 )١١٢(.وهذا لم يكلفها أكثر من عشرين قذيفة"

ونظًرا لفداحة الخسائر التي حلت بالجيش العربي في هـذا 

اليوم أمر األميـر فيصـل بعـد أن حـّل الظـالم، بـالتراجع إلـى مـا 

يـدة وراء خط سمنة إلعادة تنظيم القوات والحصول مقادير جد

من األسلحة، ويذكر العلجوني أن التقارير التـي نشـرتها أركـان 

حرب الفرقـة التركيـة فـي معـان بعـد المعركـة، أشـارت إلـى أن 

حاميــة معــان كانــت علــى وشــك االستســالم ذلــك اليــوم وأن 

مقاومتها تحطمت، ولـوال توقـف المدفعيـة عـن القصـف فـي 

الســــاعة الحرجــــة مــــن المعركــــة الســــتولى العــــرب علــــى 

 .)١١٣(ستحكامات في الخط الثالثاال

وبالنظر إلى الخسائر التي لحقت بالقوات العربيـة منـذ بـد 

نيسان، فقد كانت نحو  ١٨هجوم المرحلة الثانية وحتى مساء 

 ٢٥٠جــريح، أمــا خســائر األتــراك فلقــد كانــت  ٢٠٠قتــيًال و ٩٠

. وهنـا يمكـن إرجـاع أسـباب )١١٤(أسير ٤٠٠بين قتيل وجريح، و

 معان لما يلي:فشل الهجوم على 

. الفراغ المادي والمعنوي الذي تركه خروج القائد مولود ١

مخلص من المعركة في مراحلها األولى، وعدم توفر بديل 

 مناسب يسد ذلك الفراغ.

. عدم اشتراك القوات البدوية بصورة جدية في اليوم الثالث ٢

من الهجوم، ألن رجالها يأنفون قتال المراكز 

 .)١١٥(المحصنة

ف المدفعية الفرنسية عن إسناد القوات المهاجمة في . توق٣

الوقت الحرج، بحجة نفاذ العتاد، على الرغم أنهم لم يرموا 

سوى عشرين طلقة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل 

على عدم رغبة الحلفاء بسقوط معان، إذ أن موافقة 

 بريطانيا وفرنسا على الهجوم جاءت على مضض.

ألتراك في مقاومة الهجوم العربي، . انضمام أهالي معان ل٤

إذ عندما شاع بين أهالي معان أن األتراك عقدوا اجتماًعا 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 معارك معان وجوارها يف الثورة العربية الكربى

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –واألربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٩٩

 

 

 

نيسان وقرروا فيه االستسالم، توجه أهالي  ١٨في ليلة 

معان لمقر الحامية التركية ومنعوهم من التسليم على 

 ٩٠٠أن يشتركوا معهم في المقاومة، وفعًال تطوع منهم 

مة األتراك ومنعهم من مقاتل وهذا ما قوى عزي

 )١١٦(.التسليم

 

 الثانيةمعارك المحطات  رابًعا:
لم يوفق الجيش العربـي فـي االسـتيالء علـى معـان يـوم 

نيسان، لكن مع ذلك برهن الجنود العـرب علـى المسـتوى  ١٨

الرفيــع الــذي وصــلوا إليــه مــن المهــارة والقتــال، يقــول لــورنس 

ــرب يمكــنهم  ــان أن الع ــة مع ــت معرك ــاتلوا "وهكــذا أثبت أن يق

، )١١٧(بشجاعة ويحاربوا بضراوة وحنكـة دون مسـاندة اإلنجليـز"

وبعد إخفاق الهجوم على معـان تقـرر إبقـاء بعـض القـوات فـي 

أوهيدة والسمنات للضغط على معان، مع توجيـه حمـالت فـي 

مـن سكة إلى الجنوب والشمال الوقت ذاته لمهاجمة محطات ال

 معان.
 محطة تل الشحممعركة  -٤/١

لشـمال مـن المـدورة بمسـافة محطة تل الشـحم إلـى ا تقع

، وكـــان الجـــيش العربـــي بعـــد أن أعـــاد تنظـــيم )١١٨(كلـــم ٢٦

ــفوفه ــان ص ــة مع ــد معرك ــى بع ــوم عل ــتأنف الهج ــرر أن يس ، ق

ــه، إذ  ــحم أول أهداف ــل الش ــة ت ــت محط ــراك، وكان ــع األت مواض

ــاريخ  ــة  ١٩بت ــاعدة البعث ــرب بمس ــن الع ــوة م ــت ق ــان قام نيس

من محطة  اعلى خط سكة الحديد قريبً  البريطانية بشن هجوم

ا تل الشحم، فاستولوا على عدة مراكز حولها، ثم شنوا هجوًمـ

 ٥٤، فاستولوا عليها وأسـروا مركًزا تؤازرهم بعض قوات البدو

، ثم مضت القوات بمهاجمة وتخريـب سـكة الحديـد حتـى اجنديً 

وصلت محطة المدورة، وكان األمير فيصل قد أرسل قوة أخرى 

األثناء لإلغارة على المحطـات جنـوب معـان، ومـا هـي إال بهذه 

بضــعة أيــام حتــى تمكنــت قــوات الجــيش العربــي مــن تخريــب 

 )١١٩(.السكة بصورة تامة بين معان والمدورة

 معارك محطة الجردونة الثانية -٤/٢

جاءت عمليات محطـة الجردونـة الثانيـة وفـق خطـة وضـعها 

الشــمال مــن  األميــر زيــد لالســتيالء علــى عــدة محطــات إلــى

معان، كما حدث لمحطات الجنوب منها، بقصد إرغام حاميتهـا 

على االستسالم. من هنا قاد األميـر زيـد بنفسـه قـوة مؤلفـة 

من لوائين من المشاة ولواء من الفرسان، وشن هجوًمـا علـى 

أيـار، وبعـد مضـي بضـع سـاعات  ١١محطة الجردونة فجـر يـوم 

تســالم، وبعــد أن علــى القتــال اضــطرت حاميــة الجردونــة لالس

أجـــرت القـــوة العربيـــة التخريبـــات فـــي المحطـــة عـــادت مثقلـــة 

وكانــت . )١٢٠(بالغنــائم واألســرى إلــى معســكرها فــي أوهيــدة

قـد انسحاب القـوات العربيـة مـن الجردونـة القوات التركية بعد 

ــادت إليهــا ــذوا فــي إصــالحها وتحصــينها  ١٤يــوم  ع أيــار، وأخ

ألي هجــوم جديــد، كمــا عــززوا قــواتهم فــي محطــة  ااســتعدادً 

ويتحدث نوري السـعيد عـن تحكيمـات األتـراك الجديـدة  .عنيزة

فيقول أنهم حفروا خنادق جديـدة بشـكل  ة،حول محطة الجردون

سـقوف الخنـادق  امتر، ثم غطو ٩٠٠أو  ٨٠٠بيضوي وبطول 

مـن  ًال بالقضبان الحديدية، وحفروا خنادق احتياطية وزرعـوا حقـ

 )١٢١(.لغام أمام مواضعهماأل

وحينمــا وصـــلت أنبــاء وصـــول النجــدات التركيـــة الجديـــدة 

للمحطــة، قــررت القيــادة العربيــة القيــام بهجــوم جديــد عليهــا، 

وبـنفس القـوات التـي شــاركت فـي الهجـوم السـابق، مضــاًفا 

إليهــا لــواء مــن المشــاة بقيــادة تحســين علــي، وثــالث طــائرات 

أيـار بـدأت  ١٧في فجر يوم . و)١٢٢(بريطانية، وقوة من العشائر

القــوات العربيــة بقيــادة نــوري الســعيد الهجــوم علــى المحطــة، 

وكان مـن المقـرر أن تهجـم األلويـة الـثالث فـي آن واحـد؛ األول 

بقيادة سّيد طاهر من اليسار، والثاني بقيادة رشيد علـي مـن 

اليمين، بينما لـواء تحسـين علـي مـن الوسـط، لكـن يبـدو أنـه 

واء رشيد علـي يبـدأ بالتقـدم نحـو المحطـة حدث خطأ ما جعل ل

قبل الوقت المعين، ممـا جعـل األتـراك يوجهـون كامـل قـواهم 

نحو هـذا اللـواء الـذي تمكـن رغـم ذلـك مـن الوصـول إلـى خـط 

ــن رد  ــراك ع ــز األت ــدما عج ــة، وعن ــول المحط ــارجي ح ــدفاع الخ ال

ــادق  ــود الخن ــع جن ــة، إذ رف ــى الحيل ــأوا إل ــواء لج ــذا الل ــوم ه هج

ديهم عالمة على استسالمهم، وعندما تقدم عـدد األمامية أي

مــن الجنــود العــرب ألخــذهم أســرى، بــادر الجنــود األتــراك فــي 

الخنـــادق الخلفيـــة إلـــى رمـــيهم بالقنابـــل اليدويـــة والرصـــاص، 

فقتلوا الكثير منهم بينهم قائد اللواء نفسه رشيد علي، ممـا 

 )١٢٣(.اضطر الباقين للرجوع

علـي، فقـد انـدفعا بكـل  أما لواء سيد طاهر ولواء تحسين

ما لديهم من قوة فور سـماعهم ألزيـز الرصـاص مـن جهـة لـواء 

متــر مــن خنــادق  ٣٠٠رشــيد علــي، حتــى أصــبحا علــى بعــد 

ــام  ــول األلغ ــن حق ــة لك ــيس المعرك ــى وط ــا حم ــراك، وهن األت

واستحكامات العدو، واستشهاد سّيد طاهر قائد اللواء األول، 

ــواء المشــاة، أجبــر القائــد نــوري  وإصــابة تحســين علــي قائــد ل

السعيد على أن يتخذ قرار التراجع، لتسـفر المعركـة عـن فشـل 

ذريع لقوات الثورة، إذ قدر نوري السعيد خسائر الجيش العربي 

في المعركة بأنها تزيد على نصف قوات لواء رشيد علي، وربع 

. ويقـدم صـبحي العمـري إحصـائية )١٢٤(قوات لواء سيد طـاهر

ذ يقول أن المعركة أسفرت عـن مقتـل أكثر وضوًحا بالخسائر، إ
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. لكـن هـذا الفشـل الـذي )١٢٥(جـريح ١٠٠جندًيا و ٢٣ضباط و ٦

، فقـد تهمزيمالجردونة لم يثن من عـ لقيته القوات العربية في

نشـطت مفــارزهم وســراياهم بعــد هـذه الهزيمــة فــي تكثيــف 

 ٢٦ فقامت يـوم، على سكة الحديد بين معان وعنيزة هجماتها

وتــدمير جســرين بــين معــان أيــار قــوة نظاميــة بمهاجمــة الخــط 

ــوم  ــي ي ــة، وف ــن  ٣٠والجردون ــة م ــوات العربي ــت الق ــار تمكن أي

كلـم مـن السـكة بـين عنيـزة والجردونـة، ثـم  ٢تخريب مسافة 

حزيران هاجمت قوة عشـائرية قافلـة مـؤن وذخيـرة  ٢٠في يوم 

رت . وقد أثـا)١٢٦(بين محطتي عنيزة والجردونة واستولت عليها

هذه العمليات حفيظة األتراك، فارسـلوا تعزيـزات مـن الجـيش 

التركــي الســابع فــي نــابلس إلــى شــرقي األردن، األمــر الــذي 

ــى القــوات  ــا للهجــوم عل ــذاك اســتعداًدا تركًي ــره العــرب آن اعتب

ــك ســارعت  ــة ذل ــن، ولمواجه ــو اللس ــدة وأب ــي أوهي ــة ف العربي

تمـوز  ٢١القوات العربية في مهاجمـة الجردونـة مـرة أخـرى فـي 

ــد، ١٩١٨ ــل وزي ــران فيص ــوم األمي ــى الهج ــرف عل ــد أش م، وق

وتــــولى قيــــادة العمليــــات العســــكرية فــــي الميــــدان نــــوري 

 .)١٢٧(السعيد

وكانت الخطة تقضـي بـالهجوم مـن جميـع الجهـات، بحيـث 

يتولى الجنود النظامين الهجوم من الجهـات الجنوبيـة والغربيـة 

 ٢١بزوغ فجـر يـوم  والشمالية، والبدو من الجهة الشرقية، ومع

تموز بدأ الهجوم بقصف مـن المدفعيـة والطـائرات، ثـم أعقبـه 

زحف للقوات النظامية، لكن يبدو أن خطأ توقيت بـدء الهجـوم 

الذي حدث فـي معركـة الجردونـة السـابقة قـد تكـرر هنـا، إذ أن 

ــة المهاجمــة ســبق الموعــد المعــين للزحــف بســاعة  أحــد األلوي

اك جميع نيرانه وأوقع في أفراده كاملة، وبذلك سلط عليه األتر

ــتطاعت  ــة اس ــوات النظامي ــض الق ــع أن بع ــة، وم ــائر فادح خس

ــدما  ــا عن ــة، إال أنه ــة التركي ــة للحامي ــدفاعات األمامي ــراق ال اخت

وصلت إلى الخنادق وجدت نفسها عاجزة عن فعـل شـيء أمـام 

قــوة اســتحكمات العــدو ونيــران رشاشــاته الدقيقــة والمميتــة، 

مر لعـدة سـاعات قـدم قطـار مـن عنيـزة وبعد قتال عنيف اسـت

يحمل النجدات للحامية، وهنـا ونظـًرا لمـا أحدثـه وصـول القطـار 

من تأثير معنوي على جنـود الحاميـة، وبسـبب مـا لحـق العـرب 

ــر فيصــل بوقــف  ــر األمي ــة فــي المعركــة، أم مــن خســائر فادح

. وهكذا لم يكـن مصـير هـذه )١٢٨(الهجوم والتراجع إلى أوهيدة

مصير الهجمات السـابقة، علـى الـرغم ممـا  الهجمة بأفضل من

أبداه العرب من تصـميم وبسـالة، وكانـت نسـبة الخسـائر فـي 

هــذه المعركــة أكثــر مــن جميــع المعــارك الســابقة، إذ بلــغ عــدد 

 )١٢٩(.جندي ما عدا الجرحى ٢٠٠ضابًطا، و ٢٤القتلى 

 معركة الدوشك (الدوسق)خاماًس: 

 آخر معارك معان
من عنيزة على  الغربوشك هو حصن عثماني يقع إلى دال

ــافة  ــافة  ١٧مس ــلين المس ــائين منفص ــن بن ــألف م ــم، ويت كل

، ويبـدو مـن خـالل الموقـع الـذي يشـغله متـر ١٢بينهما حوالي 

، ًال تــؤدي إلــى الطفيلــة شـــما ،الحصــن علــى مفتــرق طــرق

ــ )١٣٠(وأذرح ، وقلعــة الشــوبك وعــين نجــل ا، وعنيــزة شــرقً اجنوًب

، أنه بني العتبارات عسكرية بحتـة، فهـو خـط دفـاع خلفـي اغربً 

ثاني لقلعة عنيزة، ومحطة إنذار أولى لقلعـة الشـوبك، ومركـز 

ـــزة  ـــين عني ـــد الفرعـــي ب ـــة لخـــط ســـكة الحدي ســـيطرة وحماي

بــين المراكــز والشــوبك، ومركــز تحكــم لخطــوط المواصــالت 

 . األربعة السابقة

يش ولمـــا كـــان يقـــيم فـــي هـــذا الموقـــع مفـــرزة مـــن الجـــ

الشــمالي بقيــادة الشــريف مســتور الفعــر والشــريف علــي بــن 

تزامًنـا مـع هجومهـا علـى  –، عمـدت القـوات التركيـة )١٣١(عريد

للقيام بعملية خاطفة ضد الدوشك، بهدف إشـغال  –الطفيلة 

العرب وإحباط خططهم بالتحرك نحو الشـمال، مـن هنـا شـنت 

وسـتة  قوة تركية مكونة من أربعة طوابير مشاة وطابور خيالـة

رشاش، هجوًما شامًال علـى حصـن الدوشـك يـوم  ٢٤مدافع و

م، وخاضت مـع القـوات العربيـة معركـة دامـت ١٩١٨أيلول  ١٨

لساعات، شاركت فيها بعض قوات العشائر من أبناء الشوبك 

والبـــدو، ونظـــًرا لمـــا لقيتـــه القـــوات التركيـــة مـــن استبســـال 

بيـنهم  قتيًال  ٤٢المقاومة اضطرت إلى التراجع بعد أن خسرت 

 )١٣٢(.أسيًرا ١٥قائد القوة محمد عصري، و

وهكذا كانت معركة الدوشك خاتمة معارك الثـورة العربيـة 

ــة  ــل القــوات التركي ــان، انتهــت بفش ــور مع ــرى ضــمن مح الكب

لينتهــي معهــا بعــد ذلــك أي أمــل الســتعادة مجــد األتــراك فــي 

المنطقة، ولتكون هذه الهزيمة بداية النهاية النسحاب األتراك 

جميع أراضي معان وبالد الشام. حيث بعد أن أيقن األتراك  من

أن الهزيمة حلت بهم في ميدان فلسـطين، وأنـه ال مجـال لهـم 

لبنــاء خطــوط دفــاع جديــدة إلــى الجنــوب مــن دمشــق، صــدرت 

م، ١٩١٨أيلـــول  ٢٢األوامـــر للقـــوات التركيـــة بمعـــان يـــوم 

باالنسحاب من معان على وجه السـرعة، فانسـحبوا منهـا يـوم 

أيلول، وفي اليوم التالي دخلها األميـر زيـد وغـنم مـا تركـه  ٢٤

األتراك من أسلحة، وجاء في وصف األمير زيد لالسـتحكامات 

"وقد وجدنا اسـتحكامات معـان مبنيـة  التركية في معان قوله:

 )١٣٣(.على آخر طراز من الفن"
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 ةُ ِمتَ َخا
بعد استعراضنا لسـائر العمليـات العسـكرية التـي نفـذتها 

 يمكن، رح معان وجوارهاالثورة العربية الكبرى في مسيوش ج

 :هنا إلى مجموعة من الحقائق أهمهاأن نخلص 

. أن المعارك التي شهدتها معان وجوارها شكلت الحلقة ١

األطول واألهم في مجريات الثورة العربية الكبرى على 

التساع رقعة العمليات العسكرية  ااألرض األردنية، نظرً 

األتراك على التمسك بمعان لما تشكله من  وإصرارفيها، 

حلقة وصل لقواتهم المنتشرة ما بين دمشق والمدينة 

 .المنورة

. في الوقت الذي انحازت فيه معظم قبائل وعشائر جوار ٢

سهل دخول  يبلدة معان للثورة منذ فترة مبكرة، األمر الذ

م وقراهم، فإن أهالي معان القصبة، جيوش الثورة لبلداته

من ذلك، إذ انحازوا إلى األتراك،  على طرف نقيضوقفوا 

للحكومة  إلخالصهموقد جاء هذا الموقف من أهل معان 

التي تتولى أمرهم، ولخوفهم من نهب البدو لمدينتهم 

 .لما بينهم من عداوة وخصام

لم يكن للقوات العشائرية التي شاركت مع جيوش الثورة  .٣

معان  على بلدة االستيالءعظيم شأن في معارك 

ومحطة الجردونة، ألن رجالها لم يألفوا الهجوم على 

المراكز المحصنة، في حين كان لهم بالغ األثر في 

المعارك التي دارت رحاها في األراضي المكشوفة مثل أبو 

 .ووادي موسى أوهيدةووالمريغة اللسن 

الرغم من إخفاق قوات الجيش العربي في معارك . على ٤

م، إال أن تلك ١٩١٨الهجوم على معان في نيسان 

 العرب وقدرتهم على القتالالمعارك برهنت على شجاعة 

 .دون مساندة أجنبية

" ومحطتي الجردونة وعنيزة، . ظلت بلدة معان "القصبة٥

انسحاب األتراك منها يوم عصية على قوات الثورة حتى 

لالستحكامات القوية التي  ا، نظرً م١٩١٨يلول أ ٢٤

حولها، وعدم جدية بريطانيا وفرنسا في اتخذها األتراك 

 .دعم قوات الثورة لالستيالء عليها

. يعتبر القائد العراقي مولود مخلص بحق أبرز قادة جيوش ٦

الثورة ضمن محور معان، لما كان له من دور كبير في 

 أوهيدةعلى دالغة ووادي موسى والمريغة و االستيالء

 .وتلول السمنات

 

 

 

 لمالحقا

 
 )١الشكل رقم (

 خارطة تبين مواقع معارك معان في الثورة العربية الكبرى

 

 
 )٢الشكل رقم (

 م١٩١٧مخطط معركة وادي موسى تشرين أول 

 

 
 )٣الشكل رقم (

 م١٩١٨نيسان  مخطط حملة عنيزة
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 :الَهواِمُش 
 
الحسين بن علي باعث النهضة العربية الموسى، سليمان: ) ١(

: . سيشار إليه الحًقا١٨م، ص١٩٨٩ن ، وزارة الثقافة، عماالحديثة

 الموسى، الحسين بن علي.

، الدار المتحدة ٢، طاآلثار الكاملةالملك عبدالله بن الحسين:  )٢(

اآلثار  :الحًقا. سيشار إليه ١١٦م، ص١٩٧٩للنشر، بيروت 

 الله. الكاملة للملك عبد

؛ األسد، ناصر الدين: ١٤٢-١٤١، صاآلثار الكاملة للملك عبدالله )٣(

، دون مكان وتاريخ النهضة العربية الكبرى (دراسات وأبحاث)

  .: األسد، النهضة العربية الكبرىاسيشار إليه الحًق  ١٠٨نشر، ص

-١٩٢١تاريخ األردن المعاصر (عهد اإلمارة محافظة، علي: ) ٤(

. ٩-٨م، ص١٩٨٩الكتب الحديث، عمان  ، مركز٢، طم)١٩٤٦

 .ا: محافظة، تاريخ األردن المعاصرسيشار إليه الحًق 

اوي على بعد حوالي : قرية صغيرة تقع على الطريق الصحرعنيزة) ٥(

تضم محطة سكة حديد وقلعة كيلو متر شمال معان،  ٣٦

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (. عثمانية

: غابة بمنطقة الشوبك، قطع األتراك معظم أشجارها الهيشة) ٦(

انظر:  ا للقطارات.ة األولى لتكون وقودً خالل الحرب العالمي

األردن في القرن تاريخ الماضي، منيب؛ الموسى، سليمان: 

: ا. سيشار إليه الحًق ٣٠م، ص١٩٥٩ن ، عما١، طالعشرين

 الماضي، تاريخ األردن.

 . ٣٠ص، تاريخ األردنالماضي، ) ٧(

 متر جنوب غرب وادي كيلو ٢٥قرية صغيرة تقع على بعد  :دالغة )٨(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (موسى وتتبع له إدارًيا. 

تسمى قبيلة الحويطات بهذا االسم نسبة إلى مؤسسها حويط بن  )٩(

جماز الحسيني، وتقع منازلها في القسم الجنوبي من األردن، 

ومن أشهر عشائرها التوايهة والجازي والنجادات. انظر: بيك، 

: بهاء الدين ، تعريبتاريخ شرقي األردن وقبائلهافردريك .ج: 

. سيشار إليه ٢٣٣-٢٢٨ص، ١٩٣٥طوقان، مكتبة النهضة، بغداد 

 : بيك، تاريخ شرقي األردن.الحًقا

: عشيرة تقيم في منطقة الشراة، وتتوزع على عدة النعيمات )١٠(

قرى أهمها إيل والفرذخ وبسطة، استشهد من رجالها في الثورة 

سليمان أبو شتال، وهويمل بن عوض، وسالم سودي النعيمات. 

الحرب في  –الكبرى الثورة العربية انظر: الموسى، سليمان: 

م، ١٩٧٥ ، عمانمذكرات األمير زيد –م ١٩١٨-١٩١٧األردن 

 : مذكرات األمير زيد.. سيشار إليه الحًقا٢٠٨ص

اللياثنة: هو االسم الذي يعرف به أهالي وادي موسى، وهم  )١١(

ينقسمون إلى أربعة عشائر هي: الشرور وبني عطا والعاليا 

للثورة العربية وكان لهم دور  ارً والعبيدية، وقد انحاز اللياثنة مبك

 وادي موسى والشوبك من األتراك.  كبير في تحرير

قصد بهم هنا عشائر الشوبك، وهي تتكون من المالحيم يُ  )١٢(

 والغنميين والشقيرات والطورة واللواما والهباهية والرفايعة.

: هي أول محطة لسكة الحديد إلى الجنوب من معان غدير الحاج): ١٣(

كلم منها. انظر: المجالي، بكر خازر: المسارات  ١٧ على بعد
 

 
العسكرية للثورة العربية الكبرى في األرض األردنية، جامعة 

: ا. سيشار إليه الحًق ١٤٩م، ص٢٠٠٣الحين بن طالل، معان 

 المجالي، المسارات العسكرية.

: قرية صغيرة تقع إلى الجنوب من معان على مسافة أبو اللسن): ١٤(

إلى قضاء المريغة. وصفها "علي  اوتتبع إداريً  كيلو متر، ٢٨

"أبا اللسن رابية جميلة ..  جودت" أحد قادة الثورة العربية بقوله:

في موقع جبلي منيع يبعد عن معان سبع ساعات .. وهي اسم 

تها من دم زاهر في تاريخ ثورة العرب بفضل ما ارتوت به جنبا

، مطابع ١ط ،ذكريات: جودت، علي: البطولة والشرف". انظر

: جودت، ا. سيشار إليه الحًق ٥٠م، ص١٩٦٧الوفاء، بيروت 

 ذكريات.

، هاجرت اإلطالقوأشهرها على  عنزة : هي من أكبر قبائلالرولة )١٥(

من نجد واصطدمت مع بعض قبائل الشمال مثل بني صخر 

واستطاعت التغلب عليها وتوغلت حتى األراضي السورية 

دمشق  أطرافحتى  اوامتدت حدودها من تمياء والجوف جنوبً 

، أما بنو صخر فقد هاجروا من الحجاز واستقروا في ًال شما

، ١٦٨، صتاريخ شرقي األردنمنطقة البلقاء. انظر: بيك، 

٢٣٥، ٢١٩. 

م، وقد ١٨٧٠لي عام ، ولد حواعوده بن حرب أبو تايه الحويطي) ١٦(

اشتهر بالشجاعة والفروسية والرجولة منذ مطلع شبابه، وعندما 

زحف جيش الثورة العربية الكبرى تجاه العقبة ومعان انضم إليهم 

مرة، وكانت وفاته عام  ٢٨وقاتل معهم فلمع اسمه، وقيل تزوج 

 األعالمم ودفن في عمان. انظر: الزركلي، خير الدين: ١٩٢٤

ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  "قاموس تراجم

، دار العلم للماليين، بيروت ١٥أجزاء، ط ٨والمستشرقين"، 

: الزركلي، األعالم؛ ا. سيشار إليه الحًق ٩٤-٩٣، ص٥م، جـ٢٠٠٢

، وزارة الثقافة، عمان ٢، طصور من البطولةالموسى، سليمان: 

من الحًقا: الموسى، صور . سيشار إليه ٩٤-٧٥م، ص١٩٨٨

 .البطولة

م، وتخرج من جامعة ١٨٨٨، ولد عام توماس إدوارد لورنس) ١٧(

عن اآلثار، ثم عمل  اأكسفورد، واشتغل مدة في سوريا باحثً 

في االستخبارات البريطانية أثناء الحرب العالمية  اموظًف 

األولى، ورافق جيوش الثورة العربية الزاحفة من الحجاز إلى 

م. ١٩٣٥الشمال لقتال العثمانيين، وتوفي في لندن عام 

 .٩٣، ص٥، جـاألعالمانظر: الزركلي، 

، منشورات دار اآلفاق ٤، طأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ت.أ: ): ١٨(

: لورنس، . سيشار إليه الحًقا١٥١م، ص١٩٨٠ ، بيروتالجديدة

 .أعمدة الحكمة السبعة

بن فهد بن راضي، من  الشريف ناصر بن علي بن الحسين) ١٩(

األشراف الحسينيين الذين يطلق عليهم لقب "السادة"، ولد 

م ١٩١٦م ونشأ فيها، وفي عام ١٨٩٠في المدينة المنورة عام 

في معظم حمالته، توفي في  االتحق بجيوش الثورة وكان موفًق 

-٤١م. انظر: الموسى، صور من البطولة، ص١٩٣٤بغداد عام 

٥٨. 
 

http://al-hakawati.net/arabic/culture_traditions/tribe25.asp
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الحركة العربية (سيرة المرحلة األولى الموسى، سليمان: ) ٢٠(

، دار النهار للنشر، )١٩٢٤-١٩٠٨للنهضة العربية الحديثة 

: الموسى، الحركة ا. سيشار إليه الحًق ٣٠١م، ص١٩٧٠بيروت 

 العربية.

م ١٩١٨-١٩١٤المراسالت التاريخية الموسى، سليمان: ) ٢١(

، ١م، مج١٩٧٣، عمان ١، مجلدان، ط(الثورة العربية الكبرى)

-١٩١٤: المراسالت التاريخية ا. سيشار إليه الحًق ١٠٤-١٠٣ص

 م.١٩١٨

 .١٥٧، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٢٢(

 . ٨٢، صصور من البطولةالموسى، ) ٢٣(

: ولد وتوفي بدمشق، وقد تولى م)١٩٤٢-١٨٦٦(رضا الركابي ) ٢٤(

مناصب عسكرية عديدة في الجيش التركي، ولما دخل الجيش 

 اثم رئيًس  اعسكريً  ام، عين حاكًم ١٩١٨العربي دمشق عام 

للوزراء، وكان أكرم رضا الركابي قد كذب في مقابلة خاصة ادعاء 

م، بينما ١٩١٧لورنس بأنه قابل والده في دمشق في حزيران 

ؤكد انطونيوس اللقاء، ويقول أن لورنس سلم الركابي رسالة ي

حزيران. انظر: قاسمية،  ١٣يحملها له من األمير فيصل يوم 

، المؤسسة ١٩٢٠-١٩١٨الحكومة العربية في دمشق خيريه، 

. ٣٢العربية للدراسات والنشر، دون مكان وتاريخ نشر، ص

 ونيوس،؛ انطالحكومة العربية: قاسمية، اسيشار إليه الحًق 

، ترجمة: ناصر الدين األسد وإحسان ٦، طيقظة العربجورج: 

. سيشار ٣٢٢م، ص١٩٨٠ عباس، دار العلم للماليين، بيروت

 : انطونيوس، يقظة العرب.اإليه الحًق 

كلم، وفيها تقيم  ٦٠: تقع إلى الشرق من معان على بعد الجفر) ٢٥(

 التي ينتسب لها عوده أبو تايه.  عشيرة التوايهة

: إحدى عشائر الحويطات، وهم من أبناء جعيل بن علون الدمانية) ٢٦(

بن حويط، والدمانية من الدمنة، والتي تعني المكان الذي 

يسكب فيه القهوة، مما يدل على جود وكرم هذه العشيرة، 

عشيرة الدمانية تتبع الحويطات لكنها في  إنوهناك من يقول 

قصة ني، األصل فرع من عشيرة بني عطية. انظر: الدما

أيار  ٧، السبت ١٥٧٣٩، جريدة الدستور، العدد وقصيدة

 .٢٣٣، صتاريخ شرقي األردنم؛ بيك، ٢٠١١

، ترجمة: محمود لورانس في البالد العربيةالدنجتون، ريتشارد: ) ٢٧(

عزت موسى، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

ورانس في ل: الدنجتون، ا. سيشار إليه الحقً ١٨٨م، ص١٩٦٦

 .٣٧؛ الماضي، تاريخ األردن، صالبالد العربية

 .١٩٧، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ): ٢٨(

صور ؛ الموسى، ١٩٩-١٩٨، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٢٩(

 .٨٣، صمن البطولة

، منشورات مجلة الثورة العربية الكبرىطالس، مصطفى: ) ٣٠(

: اإليه الحًق . سيشار ٣٧٦م، ص١٩٧٨الفكر العسكري، دمشق 

، الحركة العربيةطالس، الثورة العربية الكبرى؛ الموسى، 

، ١٨٩-١٨٨، صلورانس في البالد العربية؛ الدنجتون، ٣٠٢ص

 .٣٢٣، صيقظة العربانطونيوس، 
 

 
، تعريب: شعبان بركات، ٢، طالثورة العربيةلورنس، ت.أ: ) ٣١(

 :ا. سيشار إليه الحًق ٧١م، ص١٩٩٠األهلية للنشر والتوزيع، 

 لورنس، الثورة العربية.

 كيلو متر. ٢٥: تقع إلى الجنوب من معان على بعد حوالي المريغة) ٣٢(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (

 : قرية صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من معان على بعدأوهيدة) ٣٣(

انظر: الخريطة الشكل رقم  .كلم، ويوجد بها نبع ماء غزير ١٧

)١.( 

 .٣٩، صاألردنتاريخ الماضي، ) ٣٤(

تولى اإلشراف على البعثة الفرنسية القائد بيزاني، في حين ) ٣٥(

خضعت البعثة اإلنجليزية لقيادة الرائد جويس الذي كان يمثل 

مسيرة الثورة الجنرال اللنبي. انظر: الروسان، ممدوح عارف، 

م)، ١٩١٨أيلول -١٩١٧(تموز  على الساحة األردنية العربية

. سيشار ١٤-١٣م، ص١٩٩٤منشورات لجنة تاريخ األردن، عمان 

 .مسيرة الثورة العربية: الروسان، اإليه الحًق 

نخص مولود مخلص بالتعريف به هنا من بين جميع القادة ) ٣٦(

للبطوالت التي أظهرها في  االعسكريين النظاميين العرب، نظرً 

بن أحمد بن رجب بن شهاب التكريتي، معارك معان، فهو مولود 

أما اسم (مخلص) فهو لقب منحه إياه الشريف الحسين بن علي 

م في ١٨٨٥لشجاعته في معظم معارك الثورة، وقد ولد عام 

مدينة الموصل، وبعد تخرجه من الكلية الحربية في استانبول عام 

في الجيش التركي السادس المرابط في  ام، عين ضابًط ١٩١٠

ولما قامت الثورة العربية التحق بالجيش الشمالي وظل  العراق،

يقاتل حتى إصابته في معارك معان، وقد تقلد بعد ذلك عدة 

م ١٩٥١مناصب سياسية وعسكرية في العراق، وتوفي عام 

مولود مخلص ودفن في تكريت. انظر: الزبيدي، محمد حسين: 

 باشا ودوره في الثورة العربية الكبرى وفي تاريخ العراق

 ، دار الشؤون الثقافية العامة.٢، طم١٩٥١-١٨٨٥المعاصر 

: ا. سيشار إليه الحًق ٢٤-١١م، ص١٩٨٦آفاق عربية، بغداد 

، صور من البطولةالزبيدي، مولود مخلص باشا؛ الموسى، 

 .١٤٢-١٢٥ص

، المعارك )١أوراق الثورة العربية الكبرى(العمري، صبحي: ) ٣٧(

الريس للكتب والنشر،  ، رياض١الطريق إلى دمشق، ط -األولى

: العمري، ا. سيشار إليه الحًق ١٣٦-١٣٥، ص١٩٩١لندن 

 .٩٢-٩١، صمولود مخلص باشاالمعارك األولى؛ الزبيدي، 

 .٢٣٣، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٣٨(

مولود مخلص بطل معركة وادي موسى التكريتي، سليم طه: ) ٣٩(

. ٢٩م، ص١٩٩٠، دون مكان نشر، في الثورة العربية الكبرى

الثورة : التكريتي، مولود مخلص؛ لورنس، اسيشار إليه الحًق 

 .٩٦، صالعربية

  .٩٦، صالثورة العربيةلورنس، ) ٤٠(

: هي إحدى قرى النعيمات، تقع إلى الشرق من معان على بسطة) ٤١(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( كيلو متر. ٢٠بعد حوالي 

 .٣٨٢ص ،الثورة العربية الكبرىطالس، ) ٤٢(
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: هو أحد األشراف الذين تولوا قيادة الشريف عبد المعين) ٤٣(

 المتطوعين من القرويين والبدو في الجيش الشمالي، وخاصةً 

 في منطقتي وادي موسى والشوبك.

، دار ٣، طلورنس والعرب وجهة نظر عربيةالموسى، سليمان: ) ٤٤(

. سيشار ١٨٢م، ص٢٠١٠ورد األردنية للنشر والتوزيع، عمان 

: الموسى، لورنس والعرب؛ طالس، الثورة العربية اإليه الحًق 

 .٣٨٣-٣٨٢الكبرى، ص

 .٤٥، صتاريخ األردنالماضي، ) ٤٥(

هو ميرزا باشا وصفي، هاجر من بالد القفقاس للدولة العثمانية ) ٤٦(

م، وفي ١٨٧٦م، والتحق بالخدمة العسكرية عام ١٨٦٤عام 

المتطوعين في  لقوة الفرسان اعاًم  ام عين قائدً ١٩١٣عام 

األردن لحفظ النظام، ثم مع قيام الحرب العالمية الثانية عين 

للمتطوعين الشراكسة في األردن للقتال إلى جانب القوات  اقائدً 

ميرزا باشا وصفي العثمانية. انظر: حغندوقة، محمد خير: 

م، ١٩٨٦، الجمعية العلمية الملكية، عمان (كتاب وثائقي)

: حغندوقة، ميرزا اشار إليه الحًق . سي٩٤، ٣٤-٣١، ١٦-١٥ص

 .باشا

 .٩٢، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٤٧(

كلم،  ١٠تقع بلدة الطيبة إلى الجنوب من وادي موسى على بعد ) ٤٨(

وتقطنها عشيرة الشرور أحد فروع عشيرة اللياثنة، أما الراجف 

كلم،  ٨فتقع إلى الجنوب من بلدة الطيبة على بعد حوالي 

 الرواجفة.وتقطنها عشيرة 

 .٢٠٣، صلورانس في البالد العربيةالدنجتون، ) ٤٩(

؛ أبو ديه، سعد: معان ١٤٩، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ٥٠(

. سيشار إليه ١٤٨م، ص١٩٨١، ١"، طدراسة في الموقع"

 : أبو ديه، معان.االحًق 

الثورة والنفي (قراءة في فكر أبو داهود، يوسف جميل: ) ٥١(

م، ١٩٩٢، وزارة الثقافة، عمان ١، طالشريف حسين بن علي)

: أبو داهود، الثورة والنفي؛ طالس، ا. سيشار إليه الحًق ١٤٨ص

 ؛ الموسى، لورنس والعرب،٣٨٣، صالثورة العربية الكبرى

 .١٨٤ص

لورانس في البالد ؛ الدنجتون، ٣١، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٥٢(

 .٢٠٣، صالعربية

 .٤٥، صتاريخ األردنالماضي، ) ٥٣(

 .٩٣، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٥٤(

عن الحركات العسكرية  مذكرات نوري السعيدالسعيد، نوري:  )٥٥(

، الدار ٢، طم١٩١٨-١٩١٦للجيش العربي في الحجاز وسوريا 

. سيشار إليه ٦٣م، ص١٩٨٧العربية للموسوعات، بيروت 

 .  مذكرات نوري السعيد: السعيد، االحًق 

، ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرىالعجلوني، محمد علي، ) ٥٦(

. سيشار إليه ٣٥-٣٤م، ص١٩٥٦منشورات مكتبة الحرية، عمان 

 : العجلوني، ذكرياتي عن الثورة.االحًق 

مولود ؛ الزبيدي، ٣٠٦-٣٠٥، صالحركة العربيةالموسى، ) ٥٧(

 .٦٣، صمذكرات نوري السعيد؛ السعيد، ٩٣، صمخلص باشا
 

 
 ،في الثورة العربية الكبرىمسائل عليمات، محمد عليان، ) ٥٨(

. سيشار إليه ٧٩-٧٨م، ص١٩٩٦المطابع العسكرية، عمان 

 : عليمات، مسائل في الثورة.االحًق 

 .١٨٤، صلورنس والعربالموسى، ) ٥٩(

مسائل في ؛ عليمات، ٦٣، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ٦٠(

 .٧٩، صالثورة

 .٣٠، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٦١(

مولود ؛ التكريتي، ١٣٤، صالبطولة صور منالموسى،  )٦٢(

 .١٦-١٥، صمسيرة الثورة العربية؛ الروسان، ٣١، صمخلص

 .٦٣، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ٦٣(

 .٢٠٣، صلورانس في البالد العربيةالدنجتون، ) ٦٤(

، تحقيق مذكرات جعفر العسكريالعسكري، جعفر بن آية الله: ) ٦٥(

م، ١٩٨٨للنشر، لندن  : نجدة فتحي صفوة، دار الالموتقديم

 : العسكري، مذكرات.ا. سيشار إليه الحًق ١٢١-١٢٠ص

 .٣٤-٣٣، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٦٦(

مولود ؛ الزبيدي، ١٨٦-١٨٥الموسى، لورنس والعرب، ص) ٦٧(

 .٩٩-٩٨، صمخلص باشا

 .٣٠٩، صأعمدة الحكمة السبعةورنس، ل) ٦٨(

 .١٩، صمذكرات األمير زيد) ٦٩(

 .١٦٢، صم١٩١٨-١٩١٤التاريخية المراسالت ) ٧٠(

 .135، صالثورة العربيةلورنس، ) ٧١(

وهي قلعة حصينة تقع في مكان متوسط بين : قلعة الشوبك) ٧٢(

بي بلدوين األول بناها الملك الصليعمان والعقبة والبحر األحمر، 

و ياقوت الحموي، شهاب الدين أب. انظر: م١١١٥ه/٥٠٩عام 

أجزاء، دار  ٥، معجم البلدان: )م١٢٢٨ه/٦٢٦الله البغدادي ( عبد

سيشار إليه  .٣٧٠، ص٣، جـم١٩٧٩، بيروت إحياء التراث العربي

قد األتراك  وكان .فيما بعد: ياقوت الحموي، معجم البلدان

لحاميتهم في  اومركزً  اوسجنً  اترميمها واتخذوا منها حصنً أعادوا 

 الشوبك.

ة الثورة مسير؛ الروسان، ١٥٦العمري، المعارك األولى، ص) ٧٣(

 .١٨، صالعربية

 .٥٥، صمذكرات األمير زيد) ٧٤(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( )٧٥(

 .١٨٥-١٨٣، صالمعارك األولىلعمري، ا) ٧٦(

 .170-169، صم١٩١٨-١٩١٤المراسالت التاريخية ) ٧٧(

؛ الموسى، 170، صم١٩١٨-١٩١٤المراسالت التاريخية ) ٧٨(

 .٢٠٨، صلورنس والعرب

القالع العثمانية في جنوب األردن: دراسة الرشدان، وائل: ) ٧٩(

، مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم معمارية وصفية

)، السنة ٢٤)، المجلد (١اإلنسانية واالجتماعية"، العدد (

: الرشدان، القالع ا. سيشار إليه الحًق ١٤٨م، ص٢٠٠٨

 العثمانية.

مجلدات، مكتبة  ٣، الثورة العربية الكبرى، أمين: سعيد )٨٠(

: ا. سيشار إليه الحًق ٢٣٢، ص١م، مج١٩٣٤ القاهرةمدبولي، 

 .سعيد، الثورة العربية الكبرى
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 .١١٣، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٨١(

 .205، صالمعارك األولىالعمري، ) ٨٢(

 .٥٨-٥٧، صذكرياتي عن الثورةلوني، العج) ٨٣(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( )٨٤(

؛ الحصان، عبد القادر ١٤٠-١٣٩؛ صالقالع العثمانيةالرشدان، ) ٨٥(

القالع والخانات التركية العثمانية على طريق الحاج محمود: 

م، ٢٠٠٦، وزارة الثقافة، عمان ١، طالشامية في الديار األردنية

 الحصان، القالع والخانات التركية. :ا. سيشار إليه الحًق ١٦١ص

 .٢٠٠، صالمعارك األولىالعمري، ) ٨٦(

-٢٠٠، صالمعارك األولىانظر تفاصيل هذه الحملة: العمري، ) ٨٧(

)، ترجمة سليمان ١؛ كركبرايد، اليك: النهضة العربية(٢٠٢

الحرب  –الموسى، منشور ضمن كتاب الثورة العربية الكبرى 

، عمان مذكرات األمير زيد –م ١٩١٨-١٩١٧في األردن 

 حًقا: كركبرايد، النهضة. سيشار إليه ال١٤٤م، ص١٩٧٥

 .العربية

 .٢٠٨، صالمعارك األولىالعمري، ) ٨٨(

، تاريخ األردن؛ الماضي، ١٤٥ص، الثورة والنفيأبو داهود، ) ٨٩(

 .٤٢ص

 .٥٧-٥٦، صذكرياتي عن الثورة ،العجلوني) ٩٠(

 .٦٩، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ٩١(

 .٨٩-٨٨، صمذكرات األمير زيد) ٩٢(

 .٣٢١-٣١٦ص، أعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٩٣(

، معان المدينة والمحافظة ماضيها وحاضرها، رزق هارون: قباعة) ٩٤(

: قباعة، معان؛ ا. سيشار إليه الحًق ٦٠م، ص١٩٨٣، ٢ط

 .٦١، صتاريخ األردنالماضي، 

ذكرياتي ؛ العجلوني، ٢١٠-٢٠٩، صالمعارك األولىالعمري، ) ٩٥(

، المسارات العسكرية؛ المجالي، ٦٠-٥٩، صعن الثورة

. ويروي أمين سعيد أن عدد القوات العشائرية كان ١٩٩-١٩٨ص

، الثورة العربية الكبرىمقاتل. انظر: سعيد،  ٤٠٠٠يزيد على 

 .٢٢٦، ص١مج

ذكرياتي ؛ العجلوني، ٢١١-٢١٠، صالمعارك األولىالعمري، ) ٩٦(

 .٦٩، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ؛ ٥٩، صعن الثورة

 .٦٠؛ قباعة، معان، ص٥٩، صالثورةذكرياتي عن العجلوني، ) ٩٧(

 .٢١٢، صالمعارك األولىالعمري، ) ٩٨(

 .١٩٠، صم١٩١٨-١٩١٤المراسالت التاريخية ) ٩٩(

 .٢٢٥، ص١، مجالثورة العربية الكبرىسعيد، ) ١٠٠(

 .٢٦٤، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ١٠١(

 .١١٦، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ١٠٢(

ذكرياتي عن ؛ العجلوني، ٢١٥، صالمعارك األولىالعمري، ) ١٠٣(

 .٦٠، صالثورة

المراسالت ؛ ٣٢٥، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١٠٤(

 .١٩٠، صم١٩١٨-١٩١٤التاريخية 

صور من ؛ الموسى، ٦٩، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٠٥(

 .١٣٧، صالبطولة
 

 
مذكرات نوري ؛ السعيد، ١٣٠العسكري، مذكرات، ص) ١٠٦(

 .١١٩، صمولود مخلص باشا؛ الزبيدي، ٧١-٧٠، صالسعيد

 .١٩٤، صمذكرات األمير زيد) ١٠٧(

 .١٩٤، صمذكرات األمير زيد )١٠٨(

 .١٩٤، صمذكرات األمير زيد )١٠٩(

 .٦١، صذكرياتي عن الثورةلعجلوني، ا) ١١٠(

المعارك ؛ العمري، ٣٢٦، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١١١(

 .٢٢١-٢٢٠، صاألولى

 .٧٢، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١١٢(

 .٦٢، صذكرياتي عن الثورةلعجلوني، ا) ١١٣(

 .١٩٥، صمذكرات األمير زيد) ١١٤(

 .٢٠٤، صم١٩١٨-١٩١٤المراسالت التاريخية ) ١١٥(

 .٢٢٩، صالمعارك األولىالعمري، ) ١١٦(

 .٣٢٧، صأعمدة الحكمة السبعةورنس، ل) ١١٧(

 .٢٤٣، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ١١٨(

؛ انطونيوس، يقظة ٢٣٠، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١١٩(

 .٢٣٤-٢٣٣، صلورنس والعرب؛ الموسى، ٣٣٤العرب، ص

عجلوني، ذكرياتي ؛ ال٧٤، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢٠(

 .٩٥، صمذكرات األمير زيد؛ ٦٣عن الثورة، ص

 .٧٦، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢١(

 .٢٤٢-٢٤١، صالمعارك األولىالعمري، ) ١٢٢(

 .٢٤٠، صلورنس والعرب؛ ٩٧-٩٦، صمذكرات األمير زيد) ١٢٣(

 .٧٨، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢٤(

 .٢٤٥، صالمعارك األولىالعمري، ) ١٢٥(

 .١٢٢-١٢٠، صمذكرات األمير زيد) ١٢٦(

المعارك ؛ العمري، ٢٢٩، صالثورة العربية الكبرىسعيد، ) ١٢٧(

  .٢٦٠، صاألولى

؛ يونج، هيوبرت: ١٥٤-١٥٣، صالنهضة العربيةكركبرايد، ) ١٢٨(

)، ترجمة: سليمان الموسى، منشور ١(العربي المستقل

-١٩١٧الحرب في األردن  –ضمن كتاب الثورة العربية الكبرى 

. ١٨٣-١٨٢م، ص١٩٧٥، عمان مذكرات األمير زيد –م ١٩١٨

، ذكريات؛ جودت، العربي المستقل: يونج، اسيشار إليه الحًق 

 .٤٩-٤٨ص

 .٢٢٩، ص١، مجالعربية الكبرىسعيد، الثورة ) ١٢٩(

كلم، والى الجنوب  ٢٢: تقع إلى الغرب من معان على بعد أذرح) ١٣٠(

، وبينها وبين الجرباء كلم ٢٨الشرقي من الشوبك على بعد 

ميل واحد، وفيها جرت أحدث التحكيم بين علي بن أبي طالب 

، معجم البلدانياقوت الحموي، ومعاوية بن أبي سفيان. أنظر: 

 .١٣٠-١٢٩ص، ١جـ

الشريف مستور والشريف علي بن عريد: من األشراف الذين ) ١٣١(

تحملوا مسؤوليات قيادة قوات المتطوعين في الجيش 

الشمالي، وكانوا يأتون بعد األمير فيصل واألمير زيد في قيادة 

 .٢٠٧، صمذكرات األمير زيدالحمالت. انظر: 

 .١٢٨، ١٠٧، صمذكرات األمير زيد) ١٣٢(

 .١٢٨، صألمير زيدمذكرات ا) ١٣٣(


